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RESUMO
O ensino de música como resgate de identidade social
Claudia Helena Azevedo Alvarenga
Orientador: Prof. Dr. Tarso Bonilha Mazzotti

Resumo da Dissertação de Mestrado apresentada como requisito parcial para obtenção do
título de Mestre em Educação ao Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Estácio de Sá. Linha de pesquisa: Representações Sociais e Práticas
Educativas. Rio de Janeiro, 2012.

Esta dissertação propõe a análise retórica do debate que culminou com a aprovação da Lei nº
11.769/2008, que torna o conteúdo de música obrigatório no ensino escolar, com o objetivo de
identificar o que os proponentes dizem ser educativo no ensino de música na educação básica.
A Lei nº 11.769/2008 teve origem no debate entre profissionais da música para o
estabelecimento de um plano de políticas públicas para a música brasileira, convocado pelo
Ministério da Cultura, e foi sancionada pelo Presidente da República com o veto a que
professores com formação específica na área ministrassem o conteúdo de música. A análise
retórica dos esquemas argumentativos permitiu identificar os valores que os grupos sustentam
a respeito da música e seu ensino, e compreender os processos identitários concernentes às
musicalidades que defendem cujas oposições expõem as musicalidades em disputa, afirmando
as mais favoráveis para as políticas educacionais do país, que se ancoram em noções
românticas de identidade social. As concepções de música apoiam-se, em grande parte, nos
lugares da qualidade, por meio da dissociação da noção de música e das ligações de
coexistência, de tal modo que prevalecem as noções de que a obra de arte é fruto do talento do
artista, considerado genial. A metáfora MÚSICA, A ALMA DO POVO condensa e coordena os
significados dos discursos de aprovação da obrigatoriedade do ensino de música e de adesão
ao veto parcial.

Palavras-chave: Ensino. Música. Retórica.

ABSTRACT
The teaching of music as recovery of social identity
Claudia Helena Azevedo Alvarenga
Orientador: Prof. Dr. Tarso Bonilha Mazzotti

Abstract da Dissertação de Mestrado apresentada como requisito parcial para obtenção do
título de Mestre em Educação ao Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Estácio de Sá. Linha de pesquisa: Representações Sociais e Práticas
Educativas. Rio de Janeiro, 2012.

This dissertation proposes the rhetorical analysis of the debate that culminated with approval
of Law 11.769/2008, making the content of music education mandatory in schools, aiming to
identify what proponents claim to be educational in basic education music teaching. Law
11.769/2008 had its origin in the debate among music professionals to establish a plan for
public policies on Brazilian music, which was convened by the Ministry for Culture, and
sanctioned by the President of the Republic of Brazil with a veto to teachers with specific
training to minister the music content. The rhetorical analysis of the argumentative schemes
permitted identify the values sustained by groups with regards to music and its teaching, and
comprehend the identity processes referring to musicalities defended by them, whose
oppositions expose the musicalities in dispute, stating the most favorable ones to the country’s
educational policies, which are anchored in romantic notions of social identity. The
conceptions of music are based mostly on quality places by means of dissociations from the
notion of music and coexistence links, in such a way that the prevailing notions are that the
work of art is fruit of the artist’s talent, who is considered a genius. The metaphor, MUSIC,
THE SOUL OF THE PEOPLE, condenses and coordinates the meanings of the speeches approving
mandatory music education and adhesion to the partial veto.

Keywords: Teaching. Music. Rhetoric.
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INTRODUÇÃO

Em Agosto de 2008, a Lei nº 11.769 estabeleceu o ensino de música como conteúdo
obrigatório na educação básica. Inicialmente a campanha pelo ensino de música na escola
inscreveu-se no debate a respeito de questões culturais e de políticas públicas para a Música
Brasileira, instituído pela convocação do Ministério da Cultura (MinC) para a formação das
Câmaras Setoriais de Cultura, no caso, a Câmara Setorial de Música. As questões adensaramse nos anos 2004 e 2005, e nos desdobramentos das discussões, a educação musical nas
escolas destacou-se dos outros temas que abrangiam a Música Brasileira, quando foi levado
ao Poder Legislativo. Neste, a Comissão de Educação do Senado Federal sugeriu uma
Audiência Pública, tendo por tema o retorno do ensino de música às escolas da Educação
Básica (PEREIRA, 2010). Estiveram envolvidos em todo o processo, tanto entidades ligadas à
música e ao governo, como senadores, deputados, produtores culturais, músicos, professores
de música e outros profissionais, que se relacionam com a produção musical do país.
O que nos chama atenção é a proposição de uma lei específica para a obrigatoriedade
do ensino de música como conteúdo, uma vez que a Lei nº 9.394/96, no 2º parágrafo do Art.
26, estabelece a obrigatoriedade do componente curricular Arte, e o volume 6 dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) reconhece e indica a música como uma das quatro
linguagens artísticas a serem abordadas nas escolas. Então, por que a necessidade de uma lei
específica para tratar do assunto? Que ajustes são realizados entre a prática instituída e a
determinação legal para engendrar esta proposta? Embora uma lei determine uma norma a ser
cumprida a partir de uma negociação legislativa, as interpretações e as adequações às práticas
sociais cotidianas são mediadas pelos significados atribuídos às ações humanas cujas
oposições sustentam as definições dos objetos para os atores sociais envolvidos no debate. Os
acordos e as escolhas coletivas são negociados por meio das conversações. É na comunicação
social que os grupos expõem suas ideias, fazem circular as opiniões e negociam os
significados acerca dos objetos de interesse. No caso da proposta que torna a música conteúdo
escolar obrigatório, a música e seu ensino na escola constituem os objetos de interesse.
Ao analisar e interpretar os discursos dos sujeitos, pretendemos fazer emergir o que
os grupos qualificam como educativo e como essas preferências se transferem aos processos
de identificação e de formação de identidade social. Os acordos acerca dos valores
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estabelecidos pelos indivíduos no debate, ao mesmo tempo que forjam as crenças do grupo,
reafirmam suas identidades sociais e os sentimentos de pertença. “Estar de acordo acerca de
um valor é admitir que um objeto, um ser, um ideal deve exercer sobre a ação e as disposições
à ação uma influência determinada [...]” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.
84). As crenças são entendidas como convicções mentais construídas socialmente que
estruturam a experiência cotidiana, e referem-se a ideias ou a hipóteses que os grupos
sustentam e aceitam como verdadeiras, mesmo na ausência de provas, servindo de base para
seus julgamentos (PHILOGENE, 2002). Assim, nesta pesquisa propomos a análise retórica
dos argumentos dos grupos sociais envolvidos na proposição do Projeto de Lei, que pretendeu
o retorno do ensino de música às escolas, com o objetivo de identificar: (1) o que os sujeitos
consideram educativo no ensino de música na escola regular; (2) quais valores afirmam e em
que se sustentam essas preferências?
Inúmeros foram os documentos produzidos ao longo do debate. No entanto,
interessa-nos aqueles que, ao comentar a respeito da música e da educação musical, forneçam
as pistas para a análise e a interpretação das questões de estudo. A análise retórica que
propomos tem por referência o movimento conhecido como Nova Retórica cujos precursores,
Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, ampliam a retórica antiga proposta por
Aristóteles, ao compreender que todos os enunciados visam persuadir, isto é, buscam a adesão
do auditório. Para tanto, é necessário analisar as técnicas argumentativas utilizadas pelos
oradores e como estas se apresentam ao auditório. Os registros escritos expõem as concepções
dos debatedores acerca da música e de seu ensino. Conforme Rizzini, Castro e Sartor (1999,
p. 100):
Quando alguém fala ou escreve, o faz para um outro ou outros com um
objetivo determinado. (...) Um discurso é preparado pelo seu autor com uma
intenção, mesmo que esta não seja totalmente clara para ele. A análise
buscará explicar a quem o falante está se dirigindo, o que ele diz e qual a sua
intenção.

Para realizar nossa investigação, selecionamos os seguintes documentos: (1) os
registros postados no blog mobilização musical, que se referem ao início da discussão,
quando o MinC convocou os profissionais da música para estabelecerem orientações acerca
de uma política cultural para a Música Brasileira1 ; (2) a Nota Taquigráfica da Audiência

1 Anexo A desta

dissertação.
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Pública2, realizada em Novembro de 2006, em que constam os depoimentos dos proponentes
da Lei nº 11.769/2008; (3) dois slogans e dois Manifestos3, distribuídos pelos proponentes do
Projeto de Lei, afirmando seus posicionamentos ao longo da campanha; (4) o Projeto de Lei
do Senado nº 330/2006,4 incluindo a justificação, e o Parecer da Relatora Senadora Marisa
Serrano; (5) a Lei nº 11.769/2008, sancionada pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula
da Silva com a justificativa ao veto parcial a que professores com formação específica na área
ministrem o conteúdo de música. O veto presidencial se assenta no depoimento do Ministro
da Educação, Fernando Haddad. A lei e a mensagem do Presidente da República estão
disponíveis no Diário Oficial da União.
Outro material de apoio relevante para a nossa pesquisa foi a dissertação de
Mestrado de Pereira (2010). Nesta pesquisa, o autor narra as memórias dessa campanha,
fornecendo um valioso relato histórico do movimento até a aprovação da Lei nº 11.769/2008,
o que foi útil para a contextualização dos discursos. Este autor foi participante da campanha
pelo retorno da educação musical às escolas, atuando como coordenador do Grupo de
Articulação Parlamentar Pró-Música (GAP). Nas considerações finais de sua pesquisa, Pereira
(2010) apresenta, como uma das sugestões, a análise do discurso do veto presidencial com
vistas ao aprofundamento das questões referentes ao tema, que a pesquisa dele não pôde
abranger, o que valida a realização de nossa pesquisa.
O ensino de música, agora, institucionalizado como conteúdo obrigatório em todo
território nacional, demanda uma série de tomadas de posições por partes de secretarias de
educação e gestores em adequações de natureza variada: cursos de treinamento, produção de
material didático específico etc. A análise dos discursos deste debate expõe as representações
a respeito da música e de sua prática na escola pelos debatedores, bem como os significados
articulados aos processos de identificação dos grupos. Estas concepções orientam as condutas
e ações que devem ser realizadas, influenciando a adequação do cotidiano escolar às normas.
Para encerrar esta introdução, apresentamos o formato de nossa pesquisa, distribuída
em quatro capítulos. No primeiro, a partir do material selecionado e citado anteriormente,

2 Anexo

B desta dissertação.
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Analisamos dois Manifestos. No entanto, no Anexo C, disponibilizamos na íntegra somente o
manifesto Música Brasileira: No topo da auto-estima nacional, mas com enormes problemas
estruturais.
4 Anexo

D desta dissertação.

4

apresentamos um resumo da história que gerou a campanha pelo retorno da educação musical,
até o desfecho do debate com a sanção da Lei nº 11.769/2008. Neste capítulo, destacamos a
convocação dos músicos pelo MinC com a finalidade de debater acerca das questões relativas
à Música Brasileira, a constituição e o deslocamento dos atores sociais neste movimento, as
articulações que originaram o Projeto de Lei e os meandros do debate até a aprovação da Lei.
No segundo, expomos as técnicas argumentativas conforme o Tratado da Argumentação, de
autoria de Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, ao mesmo tempo que identificamos os
tipos de raciocínio que servem de apoio aos argumentos ao longo do debate acerca da música
e seu ensino. Nesta análise, é possível apreciar a negociação de significados entre grupos, e
expor os valores que sustentam por meio da ligação e da dissociação de elementos do
discurso. O terceiro capítulo aborda a questão dos processos identitários e de constituição de
identidade social. Para tanto, propomos uma revisão da literatura com relação às
características dos trabalhos do músico e do professor, e de suas representações, como
constituintes das identidades sociais destes grupos, de modo que possamos apreender os
raciocínios que apontam para divergências e impasses no debate, pois as representações
acerca das profissões são os referentes para as respectivas práticas profissionais. O quarto
capítulo trata dos significados em questão, em que aprofundamos a análise retórica do debate
conjugado às reflexões acerca das representações de identidade social com a finalidade de
apresentar os raciocínios que coordenam o debate e que ancoram a representação social
hegemônica de música. Ao final, apresentamos as conclusões desta dissertação.

5

CAPÍTULO I

Campanha pela aprovação da obrigatoriedade do ensino de música História, Situações e Contextos

1.1 Música Brasileira em Debate
1.1.1 Música e Formação de Câmaras Setoriais do Ministério da Cultura (MinC)
Este movimento originou-se do desejo de diagnosticar e propor uma política cultural,
incluindo a música, a ser apresentada como Plano Nacional de Cultura. Uma das metas era a
redação de um documento que seria o Plano Nacional de Cultura.5 Esta foi uma iniciativa do
Ministério da Cultura (MinC) que, por meio da Fundação Nacional de Arte (FUNARTE), uma
das instituições vinculadas ao Ministério, estabeleceu as Câmaras Setoriais de Cultura (CSC),
no caso, a Câmara Setorial de Música (CSM) visando abrir um canal de interlocução entre a
sociedade e o Governo. Esta Câmara, na ocasião, teve por função dinamizar o debate acerca
das questões culturais do país com relação à música brasileira, sistematizando um plano de
propostas que apresentava diretrizes e metas para as seguintes áreas: dimensão simbólica da
cultura, dimensão econômica da cultura, cidadania pela cultura, cultura e educação, gestão
pública da cultura, cultura e comunicação, e financiamento cultural.6

Uma de suas

ferramentas foi a articulação de fóruns de músicos em várias regiões brasileiras, o que ocorreu
nos anos de 2004 e 2005, a partir da constatação da falta de uma entidade representativa da
classe de músicos que operasse como órgão consultivo da categoria, uma vez que a Ordem
dos Músicos do Brasil (OMB) estava desgastada na relação que mantinha com os músicos
(PEREIRA, 2010). Destacam-se nestes dois anos: a realização do I Fórum Permanente de
Música, em São Paulo, em que o Ministro da Cultura da época, Gilberto Gil, anunciou a
formação de Câmaras Setoriais nas áreas artísticas; o Seminário Políticas de Formação em
Música, realizado pela FUNARTE e pela Prefeitura de Diadema (SP); videoconferências entre

5

O Plano Nacional de Cultura (PNC) está disponível no sítio eletrônico do Ministério da Cultura
(MinC) em: <http://www.cultura.gov.br/site/categoria/politicas/plano-nacional-de-cultura/>. Acesso
em: 15 abr. 2011.
6

A Sistematização das Propostas da Câmara Setorial de Música para o Plano Nacional de Cultura está
disponível em: <http://www.cultura.gov.br/site/2007/10/01/372/>. Veja também em: <http://
www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2007/10/sistematizacao-musica-pnc.pdf>. Acesso em: 08
abr. 2011.
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estados brasileiros, sediadas pelo governo federal, por meio do Serviço Federal de
Processamento de Dados (SERPRO), reunindo basicamente artistas, músicos, educadores,
produtores e compositores; o Fórum de Mobilização Musical, realizado a partir de uma das
videoconferências; I Encontro do Fórum Permanente de Música de Brasília, realizado na
Escola de Música de Brasília (EMB) como parte integrante do XVII Curso Internacional de
Brasília e o V Fórum Social Mundial – Fórum Permanente de Música em Porto Alegre (RS).
Outros encontros, debates regionais e grupos de trabalho foram realizados, produzindo
documentos, cartas e relatórios que buscavam, na interlocução entre Poder Público e os
sujeitos sociais envolvidos com a música e a cultura, diretrizes convergentes acerca de uma
política nacional voltada para a música brasileira (ÁLVARES, 2005; PEREIRA, 2010;
SOBREIRA, 2008).7
Este debate que, no início de seu decurso, pareceu restringir-se à discussão do
tratamento inadequado dado a músicos, gravadoras e produtoras, ou seja, uma questão
profissional e mercadológica, ampliou-se e passou a abranger questões em que a Música
serviu de objeto para se refletir e defender ideias, tomadas de posição e ações sobre cultura,
patrimônio, identidade, educação, entre outros temas que atravessavam a Música Brasileira.
Na expectativa de conseguir melhores condições de trabalho, o grupo social de profissionais
ligados à Música buscou organizar-se para realizar as devidas ações que garantissem seus
espaços de atuação. Músicos, artistas em geral, produtores culturais, radialistas, e empresários
da área artística iniciaram um movimento amplo com reivindicações e propostas relacionadas
ao tratamento dado à música brasileira e aos músicos profissionais, a partir de reuniões
regionais em que abordavam as áreas temáticas propostas pelo MinC: Formação e Memória,
Questões trabalhistas, Direito Autoral, Financiamento, Produção, Difusão e Consumo.
Os debates dos fóruns estaduais ocorreram ao longo de 2004 e no primeiro semestre
de 2005. Já os assentos para a participação na Câmara Setorial foram definidos a partir do
segundo semestre de 2005. Nestes Grupos de Trabalho, Fóruns e Conferências foram
divulgados os posicionamentos e as reivindicações por meio de atas, relatórios e cartas que,
pela comunicação virtual (internet), eram transformados em documentos de caráter
consensual, que representavam uma posição nacional conjunta. As propostas formuladas que

7 Alguns

documentos da campanha assim como um relatório de atividades dos grupos atuantes estão
disponíveis em: <http://mobilizacaomusical.blogspot.com/> e até o final do ano de 2010 em: <http://
www.queroeducacaomusicalnaescola.com>. Ambos os acessos em: 22 abr. 2010.
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não fossem aprovadas por unanimidade pelas entidades representantes deveriam constar com
destaque em vermelho no documento final (PEREIRA, 2010). Um dos registros que aponta os
primeiros movimentos de mobilização deste grupo, a Carta do Paraná,8 datada de Agosto de
2004 dá uma amostra da abrangência dos temas discutidos com relação à Música Brasileira.
Aqui são anotados os seguintes diagnósticos e demandas:
[...] o potencial da Música Brasileira não vem sendo eficientemente
explorado [...] não obstante ser o mais expressivo produto cultural brasileiro
e também o mais reconhecido internacionalmente, a nossa Música não vem
proporcionando a seus criadores uma situação profissional condigna e justa
[...] que esta situação decorre também da inexistência de uma Política
Pública para a Música Brasileira, capaz de promover a nossa excelência
criativa, a diversidade cultural, o surgimento de novos talentos e novas
iniciativas no campo da criação e da produção sonora, bem como coibir as
práticas monopolistas e manipulatórias que degradam o mercado musical e
aviltam o gosto de nossa população (<http://mobilizacaomusical.blogspot.com/>).

1.1.2 Os Atores Sociais na formação de Câmaras Setoriais do MinC
Dezoito estados brasileiros promoveram seus fóruns estaduais: Alagoas, Bahia,
Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba,
Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, São Paulo e Sergipe.
Segundo Pereira (2010), a mobilização no Rio de Janeiro é anterior à ocorrência dos
fóruns estaduais, sendo deflagradora do processo com duas reuniões que ocorreram no mês de
Outubro de 2004. A primeira, reuniu cerca de 60 artistas e a segunda, juntou quase 100
pessoas da classe de músicos. Em ambas as reuniões, houve a presença de diversas gerações
de músicos, instrumentistas e cantores populares e eruditos, de estilos variados, além de
arranjadores e regentes. Nesta última reunião, instituiu-se o Fórum de Músicos do Rio de
Janeiro no intuito de promover o debate acerca da legislação e das propostas de ação para a
produção musical brasileira. A formação de fóruns estaduais foi um procedimento comum
utilizado pelas demais regiões na implementação deste debate.

A Carta do Paraná cujo título é Por uma política pública em defesa da música brasileira está
disponível em: <http://mobilizacaomusical.blogspot.com/2004_08_01_archive.html>. Acesso em 08
abr. 2011. Veja também o Anexo A desta dissertação.
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Alguns dos documentos produzidos nos estados em que constam os posicionamentos
dos diversos grupos foram publicados no blog mobilização musical9 que, de certa maneira,
durante parte deste debate, centralizou as notícias dos fóruns estaduais, permitindo a
circulação de informações a respeito do que ocorria no Brasil. Alguns destes documentos são:
um pequeno histórico feito por um grupo de músicos do Rio de Janeiro, poucos dias antes da
formação do Fórum de Músicos do Rio de Janeiro, assinado por Ana Terra (letrista, escritora e
produtora), Cristina Saraiva (letrista e produtora de discos e shows), Dalmo C. Mota
(músico), Francis Hime (compositor, pianista, arranjador, maestro e cantor) e Ivan Lins
(compositor, cantor e instrumentista - pianista);10 a Carta do Paraná que é assinada por
músicos, intérpretes, compositores, produtores culturais, empresários artísticos, radialistas,
jornalistas e representantes da Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes (AMAR), da
União Brasileira dos Compositores (UBC), da Associação Brasileira de Música (ABRAMUS)
e da Associação dos Compositores do Paraná (ACEP); a Carta de São Paulo e a carta aos
fóruns estaduais, subscritas pelos componentes do Fórum Paulista Permanente de Música,
coordenado por Amilson Godoy (pianista, arranjador, maestro, compositor e professor),
Carlinhos Antunes (cantor, compositor, produtor e arranjador), Carlos Zimbher (cantor,
compositor e diretor musical de espetáculos), Juca Novaes (cantor, compositor e produtor
musical) e Luis Felipe Gama (pianista, arranjador e compositor);11 o Documento de São Luís,
firmado por compositores, autores, intérpretes, músicos, produtores fonográficos e produtores
culturais; a Carta de Brasília, subscrita por músicos e profissionais correlatos de Brasília,
integrantes do Fórum de Música de Brasília (EMB), onde no I Encontro deste Fórum, com
cerca de 70 pessoas, destacou-se a presença da cantora Leny Andrade, do maestro Roberto
Farias, do diretor da Escola de Música de Brasília (EMB) e da gerente de Desenvolvimento de
Políticas da Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, Ângela Andrade; as
atas de duas reuniões do Fórum do Rio Grande do Sul, que são assinadas por representantes e
integrantes de cada Grupo de Trabalho, formado por músicos, compositores, autores,
intérpretes, produtores musicais, educadores e especialistas no ensino de música.

Todos os documentos listados estão no Anexo A desta dissertação. Também disponíveis em: <http://
mobilizacaomusical.blogspot.com/2004_08_01_archive.html>. Acesso em: 26 set. 2010.
9

Os dados artísticos dos nomes listados foram retirados do Dicionário Cravo Albin da Música
Popular Brasileira. Disponível em: <http://www.dicionariompb.com.br/>. Acesso em: 22 abr. 2011.
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As propostas estabelecidas nos fóruns estaduais eram rediscutidas e reescritas pelas
instituições da área musical com representação plena, direito a voto e veto na Câmara Setorial
de Música (CSM). As instituições participantes com assento permanente na CMS foram:
Associação Brasileira de Editores de Música (ABEM), Associação Brasileira de Educação
Musical (ABEM), Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD), Associação
Brasileira das Emissoras Públicas Educativas e Culturais (ABEPEC), Associação Brasileira
de Editoras Reunidas (ABER), Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão
(ABERT), Academia Brasileira de Música (ABM), Associação Brasileira da Música
Independente (ABMI), Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) e Ordem
dos Músicos do Brasil (OMB).12
Essa descrição mais sistemática dos participantes nos dá uma amostragem da
amplitude de atores sociais envolvidos no debate. Embora todos aqui estejam reunidos sob
uma única categoria - profissionais da música, e tenham a música como objeto comum de
trabalho, observamos que o campo de atuação, os contextos, as práticas profissionais e
interesses são diversificados. Dessa maneira, o grupo que abrange os profissionais da música,
de fato, é formado por vários grupos menores que se entrecruzam, em que alguns indivíduos
frequentam diversos setores simultaneamente, por exemplo, são instrumentistas e produtores
ou educadores, compositores e instrumentistas, entre tantos outros grupamentos.
1.1.3 Resumo dos documentos produzidos nos Fóruns Estaduais
Como descreve Pereira (2010), foram produzidos inúmeros documentos e relatórios
com proposições das mais diversas, em que cada estado brasileiro participante expôs as
dúvidas e as necessidades a respeito de um programa de Políticas Públicas para a Música
Brasileira. Não cabe nesta pesquisa a análise extensiva de cada documento, pois muitos dos
temas se repetem.13

Além do que, existe certa reincidência na maneira como são

dimensionados no debate dos fóruns estaduais. O resumo destes relatos publicados é útil para
que se compreenda quais as questões estavam em evidência em 2004 e 2005, à época da

Sistematização das Propostas da Câmara Setorial de Música Para o Plano Nacional de Cultura.
Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2007/10/sistematizacao-musicapnc.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2011.
12

13

Todos os documentos listados estão no Anexo A desta dissertação. Também disponíveis em: <http://
mobilizacaomusical.blogspot.com/2004_08_01_archive.html>. Acesso em: 26 set. 2010.
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convocação de músicos e profissionais afins para a implementação de um programa de
Políticas Públicas para a Música Brasileira pelo MinC.
A realização dos fóruns estaduais tinha por objetivo a redação de um documento
único nacional que apontasse as exigências pertencentes à grande parte da classe. O debate
envolvia amplos eixos temáticos que foram categorizados conforme os enfoques adotados.
Basicamente identificamos os seguintes temas: educação musical; meios de comunicação e
novas mídias; capacitação profissional, sindicatos e as mudanças na Lei 3857 de 1960, que
rege a profissão de músico e que criou a Ordem dos Músicos do Brasil (OMB); difusão
musical - interna e externa; questões relativas ao direito autoral, à comercialização e à
distribuição (marketing, mercado e pirataria); cultura (patrimônio imaterial e preservação da
memória); e legislação específica (leis de incentivo e responsabilidades do governo).
A partir da discussão acerca desses tópicos, destacamos dois pontos que são
recorrentes nos relatos dos Grupos de Trabalho (GTs) disponibilizados no blog mobilização
musical:14 (1) a exaltação do patrimônio musical brasileiro considerado um bem valioso,
apontando para a necessidade de revigorar a Música Brasileira por meio da preservação da
memória musical, do estímulo à pluralidade musical, da expansão do mercado musical
brasileiro, e das questões referentes a direitos de autoria e do exercício da profissão de
músico. Como desdobramento, muitos documentos apelam para a intervenção do governo no
sentido de que se estabeleça uma proposta de ação; (2) a preocupação com a composição da
Câmara Setorial de Música (CSM), centro das divergências em uma das videoconferências.
Os questionamentos eram fundamentalmente de duas naturezas: o número de participantes e
que categorias profissionais ligadas à música tomariam assento na Câmara. Alguns sugeriram
que houvesse dois representantes para cada estado brasileiro, uma vez que o debate cultural
no país costuma polarizar-se em torno do eixo Rio-São Paulo, o que não é representativo de
toda classe musical brasileira. No entanto, o governo restringiu para um total de vinte
integrantes. Pensou-se em compor a Câmara com uma metade de músicos e outra metade com
membros do governo. Já outros queriam que fosse metade mais um de músicos nesta
composição. Não houve consenso também com relação a presença ou não de produtores

14

Todos os documentos deste blog estão no Anexo A desta dissertação.
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musicais, além de músicos, na representação na Câmara. Alguns estados se manifestaram
contra, alegando que esta questão “é uma luta unicamente dos músicos”.15
A comunicação entre os coordenadores dos fóruns estaduais era realizada, em grande
parte, por correio eletrônico (PEREIRA, 2010), além das videoconferências já citadas.
Embora houvesse uma pluralidade de temas, basicamente todos os GTs apresentaram seus
questionamentos com relações à área especificada e, em grande parte, a necessidade de
mapear informações para tornar possível o planejamento de iniciativas em todos os campos
discutidos. Acordaram também acerca da necessidade de ampliar e divulgar este debate com
vistas à realização do I Encontro Nacional.
Esta pequena amostragem dos relatos e debates nos fóruns estaduais já é suficiente
para que se perceba as dificuldades que começam a emergir. O MinC, órgão que tem por uma
de suas metas ampliar o acesso da sociedade ao patrimônio cultural do país, por ocasião da
realização dos fóruns, não possuía um catálogo ou um levantamento sistematizado das
problemáticas que abrangiam a música brasileira. A própria inexistência de um mapeamento
das musicalidades existentes, bem como de uma política voltada para gerenciar a produção e
fruição da música brasileira expõe esta fragilidade.
Segundo Pereira (2010), além das propostas, este debate mostrou os entraves do
setor, entre os quais a desmobilização dos músicos ao longo de anos. Isto exigiu que a classe
musical artística buscasse constituir-se num bloco político coeso para organizar sua
participação na Câmara Setorial em formação. Porém, as notícias dos debates locais e das
videoconferências evidenciam certa dificuldade dos sujeitos em formar um bloco unificado,
pois a delimitação de quem eram os integrantes da classe artística musical era variável para os
diferentes fóruns.
Essa questão é relevante para a nossa pesquisa, pois a multiplicidade de grupos
sociais existentes, que buscam negociar suas diferenças em torno da música, expõe tanto os
sentimentos de pertencimento dos indivíduos em relação aos grupos com os quais interagem,
como os processos de identificação na constituição de uma identidade social.

Músicos se encontram em videoconferência, título da notícia postada no blog. Disponível em:
<http://mobilizacaomusical.blogspot.com/2005/01/msicos-se-encontram-em-videoconferncia.html>.
Acesso em: 24 abr. 2011. Veja também o Anexo A desta pesquisa.
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1.2 A Educação Musical em Debate
1.2.1 O deslocamento do Poder Executivo para o Legislativo
Segundo Pereira (2010), que participou da mobilização musical no processo de
formação das Câmaras Setoriais como integrante do Fórum de Músicos do Rio de Janeiro,
membro da Comissão de Músicos deste Fórum e coordenador do GT Difusão Externa, o
Fórum de Músicos do Rio de Janeiro sinalizava que a dinâmica e a estrutura das reuniões em
curso no processo das Câmaras Setoriais incorriam em uma certa morosidade, tanto na
discussão quanto na deliberação acerca de assuntos já amplamente discutidos nos GTs dos
fóruns estaduais. Além disso, o curso deste processo foi marcado por rivalidades no que tange
à disputa de liderança e poder, uma vez que o debate era respaldado pela convocação do
Poder Executivo, representado pelo MinC.
Diante da insatisfação do Fórum de Músicos do Rio frente à representatividade para
o setor musical, este grupo buscou outras aproximações. Ao que descreve Pereira (2010), os
debates nos fóruns estaduais resultaram na formalização de grupos representados somente por
músicos, sendo as outras áreas envolvidas com a produção cultural, gradativamente,
desmobilizadas de participarem da discussão. No entendimento da Comissão de Músicos do
Fórum do Rio de Janeiro, para fortalecer e garantir uma dinâmica mais ágil, julgava-se
necessário envolver profissionais de diversas áreas e formações, tanto na comunicação quanto
na produção cultural. Era necessário mobilizar, especialmente, artistas e músicos de
visibilidade nacional que, apenas por sua presença, produziriam o movimento necessário tanto
na aproximação com outros setores do poder público, quanto na repercussão desta ação junto
aos meios de comunicação e da mídia.
Aqui ocorre uma cisão evidente, pois os mesmos componentes da Comissão de
Músicos do Fórum do Rio de Janeiro fundam o Núcleo Independente de Músicos (NIM) em
uma reunião pública na casa do compositor Francis Hime em 9 de Março de 2006. O NIM era
formado por: Alexandre Negreiros (tecladista, compositor, arranjador e produtor musical),
Cristina Saraiva (letrista e produtora de discos e shows), Dalmo Mota (músico), Felipe
Radicetti16

(tecladista, organista, arranjador e compositor), Fernanda Abreu (cantora e

Luis Felipe Radicetti Pereira é autor da dissertação defendida em 2010 cujo título é: Um movimento
na História da Educação Musical no Brasil: uma análise da campanha pela Lei 11.769/2008, do
Mestrado em Música – Programa de Pós-Graduação em Música, Centro de Letras e Artes,
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
16

13

compositora), Francis Hime (compositor, pianista, arranjador, maestro e cantor), Ivan Lins
(compositor, cantor e instrumentista - pianista) e Ricardo Rocha (maestro à frente da
orquestra Cia. Bachiana Brasileira, conferencista e professor de regência).17 Para esta reunião,
além dos músicos citados, foram convidados cinco deputados federais e quatro instituições
representantes de áreas da música, a saber: o Fórum Permanente Paulista de Música (FPPM),
a Rede Social da Música, a Associação Brasileira de Música Independente (ABMI) e o
Sindicato dos Músicos Profissionais do Rio de Janeiro (SindMusi-RJ). Durante esta reunião
foram tomadas as seguintes iniciativas: (1) criação do Grupo de Articulação Parlamentar PróMúsica (GAP), formado pelas entidades convidadas com articulação política liderada pelo
NIM, com a proposição de consolidar uma Frente Parlamentar Pró-Música; (2) apresentação
do manifesto Música Brasileira: no topo da auto-estima nacional mas com enormes
problemas estruturais pelo NIM, em que se destaca a relevância da música brasileira no
mercado econômico, sugerindo, então, a participação do Congresso Nacional na discussão a
este respeito, uma vez que “é fundamental que a música produzida no Brasil [...] seja alvo de
uma verdadeira política pública de Estado no Brasil.”. 18
1.2.2 As ações do Grupo de Articulação Parlamentar Pró-Música (GAP)
De acordo com Pereira (2010), o GAP teve adesão dos fóruns estaduais de São Paulo
e Paraná, e sua criação foi amplamente divulgada pelo NIM por meio de uma mala direta
virtual enviada a músicos, jornalistas e produtores musicais. Desde o início, o GAP buscou a
dinamização do debate com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, a partir de duas
ações: (1) apresentou um projeto de realização de um seminário para discussão das questões
brasileiras na Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados; (2)
reuniu-se em março com o Secretário da Comissão de Educação, Cultura e Esportes do
Senado Federal para um contato inicial, e em maio com Sérgio Cabral Filho, àquela época
Senador e representante da Subcomissão de Cinema, Teatro e Comunicação Social,

Os dados artísticos dos nomes listados foram retirados do Dicionário Cravo Albin da Música
Popular Brasileira. Disponível em: <http://www.dicionariompb.com.br/>. Acesso em: 22 abr. 2011,
com exceção dos dados de Ricardo Rocha, retirados da página eletrônica, Ricardo Rocha – maestro.
Disponível em: <http://www.maestroricardorocha.com.br/biografia.php>. Acesso em: 03 maio 2011.
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Trecho do manifesto Música Brasileira: no topo da auto-estima nacional mas com enormes
problemas estruturais, documento anexado à dissertação de Luis Felipe Radicetti Pereira citada
anteriormente (PEREIRA, 2010). Anexo C de nossa dissertação.
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solicitando que a Música fosse incluída nesta subcomissão. Para tanto, o Senador Sérgio
Cabral Filho agendou uma Audiência Pública a se realizar no dia seguinte ao Seminário.
O Seminário “Música Brasileira em Debate”, ocorrido no dia 30 de Maio de 2006,
tinha por objetivo expor a necessidade de que a música brasileira ocupasse a agenda política
do país, segundo o GAP.19 Contou com a participação de deputados, educadores, musicólogos,
publicitários, cantores e compositores da música popular, e representantes do Ministério da
Educação (MEC), da Associação Brasileira de Música Independente (ABMI), da assessoria da
presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e da
Philarmonia Brasileira Produções Artísticas, os quais apresentaram-se nas mesas temáticas.
Um total de quatro painéis temáticos foram exibidos: (1) Música, Identidade e Inclusão
Social; (2) Educação Musical e Difusão; (3) Música: Economia e Política Internacional; (4) O
Poder Legislativo para a transformação do setor e o poder do setor da música para a
transformação do indivíduo e do País.
Dessa maneira, profissionais de áreas diversas, envolvidos com a produção musical
brasileira, foram convidados para participar do debate que ganhou um slogan cuja chamada
era “Vamos pôr a música na pauta do país”. Durante o Seminário, distribuiu-se cópias do
slogan no formato de adesivos, e do manifesto Música Brasileira: no topo da auto-estima
nacional mas com enormes problemas estruturais. Ao mesmo tempo, em contrapartida, a
legitimidade do GAP era contestada tanto pelo Fórum do Rio de Janeiro quanto pelo Fórum
Nacional de Músicos. Este Fórum enviou um de seus representantes ao Seminário para, em
plenária, “manifestar a contrariedade do Fórum Nacional com a iniciativa, responsabilizando
o GAP pela dissensão do movimento nacional dos músicos em uma ação política considerada
pelos fóruns como ilegítima” (PEREIRA, 2010, p. 43).
Conforme agendado, a Audiência Pública na Comissão de Educação, Cultura e
Esportes do Senado Federal aconteceu no dia seguinte ao Seminário com a presença de
artistas populares e representantes de entidades musicais variadas no campo da música.
Pereira (2010) afirma que os senadores apoiaram integralmente a pauta proposta pelo GAP. A
pauta abrangia: eleição direta na Ordem dos Músicos do Brasil (OMB), inclusão da música na
Educação Básica, e proposições acerca de direitos autorais e da diversidade na programação
das rádios brasileiras. Em seguida, foi aprovada a integração da música à subcomissão, agora,
Boletim nº 3, expedido pelo GAP, encontra-se nas páginas 39 e 40 da dissertação de Luis Felipe
Radicetti Pereira, citada anteriormente (PEREIRA, 2010).
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nomeada Subcomissão Permanente de Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social. Na
análise de Pereira (2010), o apoio a todas as ações do GAP, por parte da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, estabeleceu novos horizontes para o movimento, abrindo a
possibilidade de se organizar um programa político para a música por este viés, uma vez que
o GAP firmou-se como representante do setor musical, reconhecido pelo Poder Legislativo.
Deste momento em diante, a coordenação do GAP foi dividida. A representante
Cristina Saraiva ficou responsável pela atuação junto à Câmara dos Deputados, enquanto
Felipe Radicetti20 atuaria junto ao Senado Federal. Houve a convocação de outra Audiência
Pública, desta vez com o intuito de discutir acerca dos tributos que pesavam sobre a indústria
musical brasileira, em que o GAP ficou responsável por indicar especialistas para a
composição da mesa expositora. Durante esta sessão, realizada em Julho de 2006, o Senador
Roberto Saturnino Braga anunciou a intenção da Comissão de Educação (CE) de debater a
respeito do retorno do ensino de música às escolas regulares, ficando o GAP com a função de
buscar especialistas acerca do tema. Desde então, o ensino de música nas escolas se
configurou em uma discussão autônoma, dissociada do debate anterior a respeito das questões
da Música Brasileira.
1.2.3 Ensino de Música e novos atores sociais em cena
Felipe Radicetti convocou um Grupo de Trabalho (GT),21 formado por músicos e um
representante da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), inicialmente, com o
objetivo de estabelecer uma representatividade deste grupo na Audiência Pública com a
apresentação da matéria “a volta do ensino de música nas escolas do país” pela Subcomissão
de Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social da Comissão de Educação do Senado
Federal. Nas reuniões do GT para a preparação da audiência, acordaram que “as diversas
questões que a educação musical abrange estariam de fora das discussões” (PEREIRA, 2010,
p. 50) e cogitou-se pleitear o retorno da educação musical nas escolas por meio de uma lei
complementar, o que poderia ser feito por meio de um Projeto de Lei. Este grupo fez um
Recordemos que Luis Felipe Radicetti Pereira é autor da dissertação defendida em 2010 cujo título
é: Um movimento na História da Educação Musical no Brasil: uma análise da campanha pela Lei
11.769/2008, do (Mestrado em Música), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Programa
de Pós-Graduação em Música, Centro de Letras e Artes. É coordenador do GAP.
20

O texto completo da convocatória está nas páginas 48 e 49 da dissertação de Pereira (2010). Em sua
dissertação, Pereira comenta que praticamente todos os convocados da área da educação musical eram
desconhecidos por ele.
21
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estudo das leis, pareceres e projetos em tramitação para identificar as melhores estratégias de
ação. Segundo Pereira (2010) para fortalecer a argumentação da defesa do ensino de música
na escola como área do conhecimento, destacou-se o comentário da Prof.ª Dr.ª Maura Penna
em que o termo Educação Artística é alterado para Artes nas Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental,22 a partir do encaminhamento do Parecer nº 22/2005. 23
A ideia da especificidade da área em oposição à abordagem polivalente da Educação
Artística era uma das reivindicações do movimento e, assim, o grupo considerou a proposição
de alterar o parágrafo 2, do Artigo 26, da Lei nº 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Pereira (2010) sinaliza que, em algum momento, foi questionado que o baixo
quantitativo de professores licenciados poderia ser um obstáculo às negociações e um forte
argumento de oposição. Para que a campanha ganhasse visibilidade, o grupo optou por colher
assinaturas de adesão de pessoas e entidades até a data da audiência, além de elaborar um
Manifesto pela implantação do ensino de música nas escolas cujo texto de origem foi escrito
pela Prof.ª Dr.ª Luciana Del Ben, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS),
com alterações feitas pelo GT na versão definitiva. Este mesmo texto, embora reduzido,
compôs o texto de Justificação do futuro Projeto de Lei. Neste decurso, de acordo com o
relato de Pereira (2010), ocorreram algumas dissidências: Ricardo Breim, um dos integrantes
do GT, pediu sua retirada por discordar de certas posições tomadas; e a Prof.ª Dr.ª Maura
Penna retirou sua assinatura do Manifesto.
Aqui torna-se relevante observar que, uma vez que a Comissão de Educação (CE) do
Senado instituiu o debate acerca do ensino de música nas escolas, o tema da educação musical
se apartou da discussão anterior a respeito da Música Brasileira, engendrada pelo MinC e
constituiu-se em uma discussão autônoma. Nesta situação, os grupos convocados para
participarem da preparação da Audiência Pública e da exposição são formados, em grande
parte, por profissionais da música especialistas em educação, ou seja, não estão mais
presentes os produtores musicais, empresários da música, músicos populares e de visibilidade
na mídia. São solicitados os que representam os professores de música nas universidades em
cursos de bacharelado e licenciatura, licenciados em música, músicos com atuação em
22

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental são instituídas pela Resolução
CEB nº 2, de 7 de abril de 1998. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/
rceb02_98.pdf>. Acesso em: 13 maio 2011.
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb22_05.pdf>. Acesso em: 13 maio
2011.
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projetos sociais e de formação universitária. Estes são os atores sociais em cena neste
momento.
1.2.4 Resumo das falas na Audiência Pública
A Audiência Pública, então marcada para o dia 22 de Novembro de 2006, quartafeira, às 10h da manhã, começou com uma hora de atraso e teve a duração aproximada de 1
hora e 40 minutos. O GAP fez contato com a imprensa, que fez a cobertura da Audiência e,
com o intuito de mobilizar os licenciandos, os futuros educadores musicais, no dia Audiência
Pública, grupos musicais se apresentaram nos corredores do Congresso Nacional, o que
ajudou a despertar a atenção da imprensa e dos meios de comunicação. O tema era a inclusão
da música como disciplina obrigatória no currículo escolar e cinco expositores foram
convidados: o Ministro de Estado da Educação, Fernando Haddad; a Prof.ª da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), Liane Hentschke; o Prof. da Universidade do Estado
de Santa Catarina (UDESC), Sérgio Luiz Ferreira de Figueiredo; o Músico e Professor da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Turíbio Santos; e o Compositor e Diretor da
Sala Cecília Meireles (RJ), João Guilherme Ripper. O Senador Roberto Saturnino Braga foi
designado como Presidente. Além da mesa expositora, a Ata desta Audiência24 listou a
presença de dez personalidades, entre compositores e professores de Universidades de Música
do Brasil. Dos 35 senadores, 17 estiveram presentes, e dois dos ausentes apresentaram
justificativa.
Conforme a Nota Taquigráfica desta Reunião,25 o Senador Roberto Saturnino, ao
abrir a Audiência Pública, destacou que este tópico era recorrente, que a discussão era antiga e
que dizia respeito à matriz curricular brasileira, observando que à época em que era estudante,
a música integrava o currículo. Indicou, então, a Prof.ª Liane Hentschke para fazer sua
exposição.
A Prof.ª Liane Hentschke discorreu sobre os desdobramentos do ensino de música a
partir de 1971, quando a Educação Artística passou a ser obrigatória na Educação Básica.
A Ata da Audiência Pública é o Documento 09 do Anexo A de Pereira (2010). Também disponível
em: <http://www.senado.gov.br/publicacoes/diarios/pdf/sf/2006/12/20122006/suplemento/00184.pdf
>. Acesso em: 22 maio 2011. Anexo B desta dissertação.
24

Anexada à Ata, e também publicada no Diário do Senado Federal, está a reprodução completa da
Nota Taquigráfica, que é o Documento 10 do Anexo A de Pereira (2010). Também disponível em:
<http://www.senado.gov.br/publicacoes/diarios/pdf/sf/2006/12/20122006/suplemento/00184.pdf >.
Acesso em: 22 maio 2011. Anexo B desta dissertação.
25

18

Relembrou que o professor, com formação polivalente, deveria trabalhar com o ensino de
artes, sendo criada, então, a Licenciatura em Educação Artística. No entanto, muitos
professores não se sentiram capazes de trabalhar com a música nas escolas regulares. Em
1996,26 o termo Educação Artística foi substituído por Artes (BRASIL, 1996). Os cursos de
Ensino Superior em formação docente passaram a possuir habilitações nas áreas específicas.
Porém, os concursos para a admissão de professores nos Estados e Municípios continuaram
requerendo professores de formação polivalente. Outro ponto abordado foi a dificuldade de
acesso de famílias de baixa renda à formação musical, sendo necessária a frequência de
escolas particulares de ensino de música, caso o indivíduo deseje uma formação universitária.
Como Presidenta da International Society for Music Education (ISME), que congrega sócios
em mais de 80 países, a Prof.ª Liane Hentschke disse que, nos Estados Unidos da América, a
Educação Musical “mobiliza uma indústria musical de bilhões de dólares anuais” (SENADO
FEDERAL, 2006a, p. 187) e que na I Conferência de Educação em Artes, promovida pela
UNESCO, “os participantes, na sua totalidade, foram muito enfáticos ao defender o ensino
das artes como forma de desenvolver a criatividade e, consequentemente, promover o
desenvolvimento sustentável das economias emergentes.” (SENADO FEDERAL, 2006a, p.
187). No mais, a expositora delineou algumas funções da música na escola, sendo a mais
básica, a oportunidade de acesso à diversidade de bens culturais, de modo que o indivíduo
possa se desenvolver em suas capacidades afetivas, cognitivas e sociais, interagindo de
maneira crítica.
A seguir, o Senador Roberto Saturnino Braga apresentou o Prof. Sérgio Luiz Ferreira
de Figueiredo, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Ele se dirigiu ao
público como representante da ABEM e, na sua intervenção, retomou o tema da polivalência
na formação docente, em que a disciplina Educação Artística tornou o ensino de artes
irrelevante, sem contribuições significativas para a matriz curricular. No entanto, mesmo com
os cursos de formação docente aplicando a formação específica para cada prática artística,
desde a proposição para Artes na Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, ratificada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que sugerem quatro
linguagens artísticas (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro), a polivalência ainda é uma
demanda utilizada nos sistemas escolares da educação básica. Encerrou sua fala apontando a
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Leis/L9394.htm>. Acesso em: 22 maio 2011.
26
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necessidade de providências para que a música ocupasse um espaço digno na formação
educacional brasileira.
O terceiro expositor foi o violonista e professor da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), Turíbio Santos. Ele relembrou que, entre 1930 e 1945, Villa-Lobos
desenvolveu um projeto grandioso de educação musical no país por meio da Superintendência
de Educação Musical e Artística (SEMA), instituindo o ensino de Música e Canto Orfeônico
nas escolas. Descreveu os desdobramentos positivos desta ação, tanto para a educação
musical e formação de músicos quanto para a economia. Fez um relato das boas contribuições
advindas de experiências realizadas com ensino de música em projeto social na comunidade
Dona Marta que, em continuidade, recebeu o nome de “Villa-Lobinhos”. Por fim, ressaltou a
importância da presença da música na escola regular.
Terminado o discurso de Turíbio Santos, o Presidente da Audiência, o Senador
Roberto Saturnino Braga, agradeceu a ele por trazer à lembrança “um dos maiores e muitos
dizem que o maior de nossos compositores” (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 191), VillaLobos. Complementando, o Senador disse que, em sua opinião, Villa-Lobos foi “o maior
divulgador da música, o maior educador musical brasileiro, promovendo aqueles espetáculos
fantásticos [...] com coro de crianças de todas as escolas do Rio de Janeiro. Um momento
extraordinário da cultura brasileira [...]” (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 191). Então, o
Senador chamou para expor o Dr. Murilo Hingel, ex-Ministro da Educação, e à época,
Conselheiro do Conselho Nacional de Educação (CNE).
O Dr. Murilo Hingel fora comunicado no dia anterior da Audiência e solicitado para
comparecer representando o Ministro de Estado da Educação, Fernando Haddad. Comentou
que “[não havia] que discutir sobre a importância da educação musical na formação do
cidadão” (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 192). Citou o Programa Nacional de Atenção
Integral às Crianças e aos Adolescentes (PRONAICA), entre outros que trabalhavam com o
ensino de música. Comentou que o problemático é a conciliação da obrigatoriedade da
disciplina Música no ensino fundamental com as cargas horárias insuficientes, uma vez que
boa parte de alunos ainda eram analfabetos funcionais, conforme os resultados de sistemas de
avaliação apontavam. Indicou a necessidade de um ensino fundamental em tempo integral e
sugeriu que as turmas fossem divididas conforme os interesses musicais para as aulas de
música. No entanto, devido a inexequibilidade do projeto, deixou em suspenso um
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posicionamento do MEC, apenas colocando em evidência as questões que se apresentam à
introdução da música como disciplina obrigatória na escola regular.
Entre as exposições de cada orador, o Senador sempre destacava a presença de
personalidades na sala da Audiência, criando os laços sociais necessários à ocasião. Entre
eles, destacaram-se: os dois coordenadores do GAP, professores de universidades brasileiras,
maestros, e representantes da Federação dos Arte-Educadores do Brasil e do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Depois da fala do Conselheiro do CNE, o
Senador fez um interlúdio maior, lembrando que Platão, há 2.500 anos atrás, defendia o
ensino da música na educação das crianças, além da geometria, da aritmética, da retórica e da
prática da ginástica. Comentou também que a Confederação do Comércio ao pesquisar, na
Europa e nos Estados Unidos da América, acerca de qual produto do Brasil apresentava o lado
mais simpático do brasileiro, a resposta foi a música, e não o futebol, conforme esperavam.
Ao final, disse que a música tem “esse condão, esse enfeitiçamento” (SENADO FEDERAL,
2006a, p. 194) e relata o trecho de um filme de guerra, quando os soldados de ambos os lados,
ao som de uma canção, saíram de suas trincheiras para cantar confraternizando.
Seguiu, então, a exposição de João Guilherme Ripper, compositor e Diretor da Sala
Cecília Meireles no Rio de Janeiro. Ele comentou que a ausência do ensino de música no
ensino fundamental teve consequências para a formação musical do ouvinte e a formação
musical encaminhada à profissão, gerando uma redução da qualidade de vida cultural no país,
ao comparar a época em que era estudante de música com o decorrer de sua vida profissional
até hoje. Fez um relato da situação do músico em formação nas universidades, expondo as
dificuldades que relacionam os aspectos econômicos às oportunidades de fruição cultural e
formação profissional de músicos.
Depois dos expositores, dois senadores presentes inscreveram-se para falar. O
Senador Cristovam Buarque discorreu sobre a questão do abandono, da segmentação e da
mercantilização da educação. Em vários momentos, referiu-se a falas dos expositores,
ratificando a importância da música na educação escolar. Ao ser interpelado pelo Senador
Roberto Saturnino Braga a respeito de ser o coordenador da elaboração de um Projeto de Lei
a respeito do ensino de música, o Senador Cristovam Buarque imediatamente aceitou o
convite. O Senador Geraldo Mesquita Júnior manifestou também seu apoio à educação
musical na escola regular e, em seu discurso, rascunhou um projeto que deveria constar
basicamente de quatro itens: um prazo determinado para a inclusão da música nas escolas,
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investimento na formação docente, escolas em período integral e a música como disciplina
básica na matriz curricular.
Ao final, o Senador Roberto Saturnino Braga anunciou que a coordenação do GAP
dirigia uma carta de cumprimentos pela aprovação da educação básica em tempo integral e
um Manifesto com mais de mil assinaturas de adesão à campanha pela música na escola à
Comissão de Educação (CE).
1.3 O Projeto de Lei
1.3.1 A aprovação no Senado Federal
O GT, formado pelo GAP e pela ABEM, avaliou que o resultado da Audiência foi
positivo. Cabia a este grupo fazer uma proposta de redação do Projeto de Lei que fosse
representativa do setor. Entre as questões muito debatidas estava a dúvida: a música deveria
ser disciplina ou componente curricular obrigatório? Ao final, o GT decidiu por “uma ação
consensual [...] que ficou conhecida como pauta única” (PEREIRA, 2010, p. 66). O texto foi
encaminhado à Comissão de Educação (CE) e aprovado com pequenas mudanças na
formalização. A justificação anexada aos artigos propostos era uma redução do texto do
Manifesto, já apresentado na Audiência Pública, e também publicado na Revista da ABEM,
ou seja, um texto consensual entre especialistas na área do ensino de música.
O Projeto de Lei do Senado (PLS) foi assinado por cinco senadores. Com autoria do
Senador Roberto Saturnino Braga, o PLS recebeu, no dia 20 de Dezembro, o número 343 de
2006 com a seguinte redação final (SENADO FEDERAL, 2006b):27
O Congresso Nacional decreta:
Art 1º O § 2º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a
vigorar acrescido dos seguintes incisos I e II:
“Art. 26. ..................................................................................................
§ 2º ...........................................................................................................
I - A Música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do
componente curricular de que trata o § 2º.
II – O ensino da música será ministrado por professores com formação
específica na área.
.......................................................................................................” (NR)
A apresentação do texto na íntegra do Projeto de Lei 330/2006 está disponível em: <http://
www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=40021&tp=1>. Acesso em: 14 maio 2011. Anexo
D desta dissertação.
27
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Art 2º Os sistemas de ensino terão três anos letivos para se adaptarem às
exigências estabelecidas no art. 1º.
Art 3º Esta Lei entra em Vigor na data de sua publicação.

Segundo Pereira (2010), neste transcurso, a Comissão de Educação (CE) é avisada
pela Assessoria Legislativa do Senado de que existia um Projeto de Lei de teor idêntico, o
PLS 330/2006, de autoria da Senadora Roseana Sarney (PMDB-MA), apresentado seis dias
antes. Por isso, o PLS 330/2006 teria prioridade de votação e, por versarem sobre o mesmo
conteúdo, o PLS 343/2006 ficaria prejudicado, apesar deste documento ser “reconhecido pelo
setor musical como o produto legítimo da parceria da sociedade civil com o poder
público” (PEREIRA, 2010, p. 69). A CE informou ao GAP sobre a ocorrência. A reação de
surpresa do setor musical não foi menor quando se verificou que o PLS 330/2006 era uma
cópia idêntica ao PLS 343/2006, inclusive na sua justificação. Sabia-se que a Senadora
Roseana Sarney não estivera presente à Audiência Pública. Todavia, para não gerar atrasos
maiores no andamento do processo, o GAP decidiu consultar a CE para saber como proceder.
Em 28 de Fevereiro de 2007, a Senadora Roseana Sarney havia solicitado também a
tramitação conjunta de três projetos que versavam sobre matéria comum: o PLS 330, o PLS
343 e o PLS 337 (este último versava sobre as especificidades para as Artes Cênicas e as
Artes Plásticas) - todos de autoria do Senador Roberto Saturnino Braga. Conforme relata
Pereira (2010), apesar da tramitação conjunta dos Projetos de Lei desagradar o GT e o setor
musical, a decisão política da campanha foi de apoiar o PLS 330, uma vez que o texto era
idêntico e a Senadora era “membro da base governista na aliança PT-PMDB” (PEREIRA,
2010, p. 73), o que poderia ser vantajoso, especialmente com relação às resistências já
prenunciadas pelo MEC à aprovação do Projeto de Lei. No entanto, era preciso investir no
desatrelamento do PLS 337 dos demais Projetos para não atrasar a tramitação dos PLS 330 e
PLS 343, pois o processo de debate nas outras áreas (Artes Cênicas e Artes Plásticas) não se
encontrava tão avançado.
A relatoria dos Projetos de Lei foi encaminhada à CE com Parecer de aprovação. Na
análise do Parecer, a Senadora Marisa Serrano solicita o arquivamento do PLS 343 e ressalta
que esta campanha é resultado de um debate extenso realizado pelo setor musical em conjunto
com a Subcomissão Permanente de Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social. Além
disso, sublinha que os sistemas de ensino priorizam tanto o ensino das outras áreas das Artes
como a contratação de profissionais de formação polivalente (Educação Artística), o que
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coloca a música em um plano subalterno. Aponta “a importância da música na formação
humana geral e, em particular, na formação de nossa identidade de brasileiros” (SENADO
FEDERAL, 2007, p. 2).28 A desanexação dos Projetos de Lei aconteceu em Setembro de 2007
em Plenário do Senado Federal.
Até a data de votação do Projeto de Lei, as comunicações entre o GAP e a CE eram
intensas por telefone ou por e-mail de notificação, enviado pelo sítio eletrônico do Senado
Federal. A votação foi marcada para acontecer às 10h, do dia 4 de Dezembro de 2007, na sala
de reuniões da CE. Segundo Pereira (2010), muitos educadores, estudantes e representantes
de entidades ligadas à música compareceram, de modo que a sala estava lotada. A votação
atrasou por falta de quorum e, neste meio tempo, surgiu a informação de que a pedido do
Ministro da Educação, Fernando Haddad, alguns senadores presentes iriam votar contra a
aprovação do PL. Orientado pelo Senador Cristovam Buarque, o GAP busca convencer a líder
da bancada do PT, Senadora Ideli Salvati para o voto a favor, o que conduziria a votação na
mesma direção dos demais senadores da base aliada.
O Presidente da Sessão, Senador Cristovam Buarque, abriu a sessão chamando a
atenção para a presença maciça do setor de educação musical na sala e passou a palavra para a
relatora. Após curtos depoimentos, seguiu-se a votação dos 21 senadores presentes que
aprovaram o PL 330 por unanimidade. Segundo Pereira (2010), no mesmo dia à tarde, ele,
como coordenador do GAP, e com consulta prévia ao NIM, esteve na Câmara dos Deputados
com o Deputado Federal, e também cantor, Frank Aguiar para que ele aceitasse a relatoria do
Projeto de Lei no âmbito da Câmara dos Deputados, o que foi prontamente confirmado.
1.3.2 A aprovação na Câmara dos Deputados
Pereira (2010) diz que o GAP avaliou que esta etapa seria mais difícil, uma vez que o
PL teve origem no Senado, a partir do engajamento de Senadores, e esta parceria não havia
sido construída com a Câmara dos Deputados. Além do que, havia a possibilidade de atuação
do MEC, que já sinalizava uma oposição, por meio das Assessorias Legislativas. Diante dessa
situação, o GT entendeu que era necessário popularizar a campanha, dando visibilidade
nacional. Esta ampliação deveria buscar tanto a imprensa quanto os artistas. Uma das ações
dessa natureza, aprovadas pelo GT, resultou na criação de um portal de educação musical cujo
28

O Parecer da relatora, a Senadora Marisa Serrano, pode ser lido na íntegra no documento 12 do
Anexo A de Pereira (2010). Também disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/Materia/
getPDF.asp?t=23329&tp=1>. Acesso em: 16 maio 2011.
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slogan era “Quero Educação Musical na Escola”. Com parcerias e apoios de produtoras, o
domínio www.queroeducacaomusicalnaescola.com29 entrou no ar no dia 3 de Fevereiro de
2008. Ali foi postado tudo que se referia à campanha pelo retorno da música às escolas:
histórico do movimento com documentos, notícias da imprensa, perfil dos congressistas,
listagem de entidades envolvidas, andamento da tramitação do PL, além de um abaixoassinado de adesão ao pleito.
Inicialmente a ideia era mais ousada, além do portal, o planejamento era criar jingle e
spots30 para veiculação em rádios, além de um vídeo sobre a campanha com o intento de
“tornar a ideia conhecida e aceita pela população, provocando uma resposta positiva da
imprensa capaz de pressionar os congressistas” (PEREIRA, 2010, p. 85). Todavia, de acordo
com o andamento dos acontecimentos em Brasília, esses projetos ficaram inconclusos. Em
contrapartida, foram realizados dois Seminários da campanha Quero Educação Musical na
Escola: um na cidade de Tatuí (SP) e outro no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) na
cidade do Rio de Janeiro (RJ), nos dias 16 de Fevereiro, e 27 e 28 de Março de 2008,
respectivamente.

Figura 1 - Logomarca da campanha 31
O sítio eletrônico <http:www.queroeducacaomusicalnaescola.com> foi retirado do ar em 2011 pelo
administrador Luis Felipe Radicetti Pereira, coordenador do GAP, líder da campanha em favor da
implantação da educação musical nas escolas, autor da dissertação Um movimento na História da
Educação Musical no Brasil: uma análise da campanha pela Lei 11.769/2008, do Mestrado em
Música – Programa de Pós-Graduação em Música, Centro de Letras e Artes, Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro.
29

Jingle é uma curta mensagem musicada de propaganda e spot é a designação usual de mensagem
publicitária breve veiculada mais usualmente nas rádios (FERREIRA, 1999).
30
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Imagem disponível em: <http://www.queroeducacaomusicalnaescola.com>. Acesso em: 22 abr.
2010. Também disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/_XzgwHiZMliY/R7iZg7REXZI/
AAAAAAAAAdo/HgjFP65j1M4/s1600-h/educacaoMusical.jpg>, <http://
rogerrodrigues.wordpress.com/2009/08/21/debate-eu-quero-educacao-musical-na-escola/> ou <http://
www.territoriodamusica.com/blog/vitrine/?c=15275>. Acesso em: 18 maio 2011.
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Figura 2 - Cartaz de divulgação de evento no CCBB-RJ 32

O Seminário realizado em São Paulo foi orientado pela Senadora Marisa Serrano e
teve a participação do coordenador do GAP, do músico Arrigo Barnabé, de representantes da
Secretaria da Cultura de São Paulo e da Secretaria Estadual da Educação, e dos presidentes da
Cooperativa de Músicos de São Paulo, da Associação Brasileira de Educação Musical
(ABEM) e do Conselho de Administração da Associação de Amigos do Conservatório de
Tatuí. Já o Seminário no Rio de Janeiro foi realizado por meio da parceria entre o Centro
Cultural Banco do Brasil (CCBB) e a Universidade Federal Fluminense (UFF), e para este
evento foram programadas quatro mesas de debate: (1) o Projeto de Lei; (2) como deve ser a
educação musical no Brasil; (3) educação musical formal e educação musical informal; (4) a
implantação do Projeto de Lei. Participaram educadores das universidades e do Terceiro
Setor, estudantes, e representantes do setor político e da imprensa. Nesta época, com apoio de
entidades do setor, foi possível conseguir espaço na imprensa com a publicação de notícias
sobre os movimentos da campanha, além da produção, em larga escala, de material gráfico de
propaganda e de divulgação da campanha.

32

Imagem disponível em: <http://sambacarioca.multiply.com/links/item/29/29>. Acesso em: 17 maio
2011.
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O PL chegou à Câmara dos Deputados em 18 de Janeiro de 2008 e, quase um mês
depois, na Comissão de Educação e Cultura da Câmara recebeu o número 2732/2008.33 Desde
o início, para não comprometer a tramitação na Câmara dos Deputados, a Comissão de
Educação (CE) do Senado Federal sinalizou a importância de se buscar o apoio do MEC para
aprovação do PL. Mais do que o apoio, era necessário o comprometimento público do
Ministro de Estado da Educação, Fernando Haddad. Foi marcada, então, uma reunião com o
Ministro no dia 8 de Abril.
Até esta data, o GAP foi chamado para motivar artistas populares que tivessem
visibilidade e popularidade para, junto com os Senadores, compor um grupo de ação capaz de
atrair a atenção da imprensa e obrigar o MEC a se colocar em relação ao Projeto de Lei. Além
de responsável por esta convocação, o GAP se dispôs a contatar os jornais de grande
circulação e a televisão, inclusive a Rede Globo, para a cobertura deste encontro. No dia
marcado, o gabinete do Ministro estava repleto de fotógrafos e jornalistas de televisão, além
dos assessores e funcionários do Ministério. Os senadores Cristovam Buarque, Romeu Tuma,
Rosalba Ciarlini e o Secretário da CE, José Linhares, lideraram a condução da comitiva de 22
pessoas formada por educadores, dois coordenadores do GAP e artistas, entre os quais:
Daniela Mercury, Francis Hime, Gabriel O Pensador, Olívia Hime, Roberto Frejat, Walter
Franco e Zé Renato. A comitiva foi acomodada em uma grande mesa e começou a cantar o
samba Vai Passar de Chico Buarque e Francis Hime, como alusão “à ideia de que o Projeto
‘vai passar’, ou seja, vai ser aprovado” (PEREIRA, 2010, p. 90), enquanto esperava o
Ministro. Após o discurso de vários integrantes da comitiva, o Ministro da Educação
manifestou seu apoio ao PL ao final da reunião, cantando com todos, mais uma vez, o samba
Vai Passar.34 A adesão do Ministro é noticiada em Plenário pelo Senador Cristovam Buarque
e também pela televisão e pelo jornal.

Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/prop_detalhe.asp?id=382702>, <http://
www.camara.gov.br/sileg/integras/535987.pdf>. Acesso em: 20 maio 2011.
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Pequenos trechos dessas falas foram gravados e fazem parte do Anexo D do trabalho de Pereira
(2010). Os sete (07) vídeos de curta duração que recebem o título de A volta da educação musical nas
escolas também estão disponíveis em: <http://www.youtube.com/watch?v=Pg0oRZmn-EQ>, <http://
www.youtube.com/watch?v=JVW9rjrusWY&feature=related>, <http://www.youtube.com/watch?
v=J2AFq0BallA&feature=related>, <http://www.youtube.com/watch?
v=e8l-9aJABj4&feature=related>, <http://www.youtube.com/watch?
v=jcNC_oFnlcE&feature=related>, <http://www.youtube.com/watch?
v=Fje1pXsOP3M&feature=related>, <http://www.youtube.com/watch?
v=_Tb4enfuZY8&feature=related>. Acesso em: 21 abr. 2010.
34
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Depois desta reunião no MEC, a coordenação do GAP buscou manter contato direto
com o Deputado Frank Aguiar, relator do Projeto de Lei. Na avaliação de Pereira (2010),
apesar da relatoria do PL 2732/2008 ter a indicação favorável à aprovação, inclusive com o
discurso proferido pelo Deputado na Câmara, não houve uma articulação entre a coordenação
do GAP e o Deputado. Em um dado momento, ainda antes da entrega da relatoria, feita uma
semana antes da votação, o Deputado comunicou que pretendia modificar o segundo
parágrafo do PL 2732/2008 que versava sobre a formação específica na área, retrocedendo
mais tarde e ficando o texto original inalterado.
A votação, marcada para o dia 28 de Maio na Comissão de Educação, Cultura e
Desporto da Câmara dos Deputados, contou com a apresentação de um coral na abertura.
Estavam presentes estudantes, licenciandos, educadores e representantes de entidades
educacionais e musicais. Sob a presidência do Deputado João Matos, o PL 2732/2008 foi
aprovado por unanimidade na Reunião, sendo expedido um parecer no mesmo dia. A seguir,
em Junho, o PL 2732/2008 também foi aprovado por unanimidade na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara. Restava a sanção presidencial. No dia 4 de
Agosto de 2008, a Câmara informa o envio à sanção ao Senado por meio de um ofício, e o
prazo estipulado era de, aproximadamente, quinze dias para o desfecho final.
1.4 A Lei nº 11.769/08
1.4.1 A sanção presidencial e o veto parcial
Neste meio tempo, o GAP informa a CE da intenção de convocar um grupo de
artistas para ir à Brasília no intento de apresentar a defesa do Projeto de Lei para o Presidente
da República, Luiz Inácio Lula da Silva, uma vez que “surgiu o boato de que o Ministério da
Educação expedira um parecer pelo veto ao PL 2732/2008” (PEREIRA, 2010, p. 98). Os
artistas, que anteriormente estiveram em reunião com o Ministro da Educação, confirmaram
presença. A imprensa foi convocada e a visita foi agendada na Casa Civil para o dia 18 de
Agosto, segunda-feira, na tentativa de tornar inerte o veto à Lei por um parecer do MEC. No
entanto, para surpresa do GT, já no dia 16 de Agosto, sexta-feira, a CE do Senado comunicou
ao GAP que a Lei tinha sido sancionada, mas com o veto ao segundo Artigo. Assim, desfez-se
a mobilização da ida de artistas e da imprensa para Brasília. No dia seguinte foi publicado,
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tanto pela Câmara quanto pelo Senado, que a Lei nº 11.769 de 2008 foi sancionada com veto
parcial da Presidência da República.
Diante da surpresa e decepção, o GT entendeu que “uma grande vitória foi obtida,
mas não completa, segundo as reivindicações encaminhadas pelo setor” (PEREIRA, 2010, p.
101). No Rio de Janeiro, foi marcada uma reunião na Academia Brasileira de Música (ABM)
com a presença de músicos, educadores e representantes de entidades ligadas à música, onde
esteve presente o ex-senador Roberto Saturnino Braga. Todavia, a orientação foi que
dificilmente o Congresso Nacional, pela prática dos últimos anos, rejeitaria o veto. Em 15 de
Maio de 2009 foi aprovado, em última instância, o veto parcial.
O texto da Lei nº 11769/08 em sua redação definitiva publicada no Diário Oficial da
União, no dia 19 de Agosto de 2008, terça-feira, Seção 1, nº 159, na primeira página de Atos
do Poder Legislativo atesta:35

LEI Nº 11.769, DE 18 DE AGOSTO DE 2008.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na
educação básica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 6º:
“Art. 26. ..................................................................................
§ 6º A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do
componente curricular de que trata o § 2º deste artigo.” (NR)
Art. 2º (VETADO)
Art. 3º Os sistemas de ensino terão 3 (três) anos letivos para se adaptarem às
exigências estabelecidas nos arts. 1º e 2º desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de agosto de 2008; 187º da Independência e 120º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad

O texto original do artigo vetado era: “O ensino da música será ministrado por
professores com formação específica na área” (BRASIL, 2008b, p. 3). A mensagem do veto e
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Disponível em: <http://portal.in.gov.br/>. Acesso em: 20 maio 2011.
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a justificativa, formulada pelo Ministro da Educação, Fernando Haddad, foram publicados na
p. 3, do mesmo Diário Oficial da União em que foi publicada a Lei nº 11.769/08.

MENSAGEM Nº 622, DE 18 DE AGOSTO DE 2008.
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1º do art. 66 da
Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse
público, o Projeto de Lei nº 2.732, de 2008 (nº 330/06 no Senado Federal),
que “Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música
na educação básica”.
Ouvido, o Ministério da Educação manifestou-se pelo veto ao
seguinte dispositivo:
Art. 2º
“Art. 2º O art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
‘Art. 62. .......................................................................................
Parágrafo único. O ensino da música será ministrado por professores
com formação específica na área.’ (NR)”
Razões do veto
“No tocante ao parágrafo único do art. 62, é necessário que se tenha
muita clareza sobre o que significa ‘formação específica na área’. Vale
ressaltar que a música é uma prática social e que no Brasil existem diversos
profissionais atuantes nessa área sem formação acadêmica ou oficial em
música e que são reconhecidos nacionalmente. Esses profissionais estariam
impossibilitados de ministrar tal conteúdo na maneira em que este
dispositivo está proposto.
Adicionalmente, esta exigência vai além da definição de uma diretriz
curricular e estabelece, sem precedentes, uma formação específica para a
transferência de um conteúdo. Note-se que não há qualquer exigência de
formação específica para Matemática, Física, Biologia etc. Nem mesmo
quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define conteúdos
mais específicos como os relacionados a diferentes culturas e etnias (art. 26,
§ 4º) e de língua estrangeira (art. 26, § 5º), ela estabelece qual seria a
formação mínima daqueles que passariam a ministrar esses conteúdos.”
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o
dispositivo acima mencionado do projeto em causa, as quais ora submeto à
elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.

1.4.2 Em Suma
O resumo da história de toda a campanha que culminou na aprovação da Lei que
torna obrigatório o ensino de música na Educação Básica é apenas a porta de entrada para a
nossa pesquisa. Interessa-nos porque contextualiza as conversações e o debate dos grupos
sociais envolvidos. Sendo as práticas argumentativas um viés das práticas sociais, permitem
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delinear os objetos de interesse dos grupos sociais, aquilo que os falantes dizem ser
consensual e divergente e, dessa maneira, oportuniza a identificação da construção das
pertenças comuns, dos sentimentos de semelhança e diferença, e das representações dos
objetos pelos sujeitos (MAZZOTTI, 2003; 2008a) Assim, vale lembrar que esses movimentos
não são fixos no tempo e no espaço, nem ocorrem de modo isolado. Estão inseridos em
contextos específicos, portanto, devem ser analisados à luz das conjunturas pertinentes para
que se compreenda os significados que emergem dos discursos dos sujeitos.
Os depoimentos e os documentos escritos que apontaram a relevância da música na
educação escolar, bem como seus opositores, podem revelar algo sobre os valores em disputa
entre grupos, evidenciando quais as práticas escolhidas e seus significados. Os grupos sociais
nas suas interações estabelecem os preferíveis a partir de negociações, conversações que,
gradativamente, modelam suas interpretações do mundo. Assim, constroem seus laços de
identificação e estruturam as identidades sociais a partir do que divergem e do que acordam.
Todos esses movimentos sociais entre os diferentes grupos de músicos, especialistas
em educação e o Poder Público podem ser analisados ao longo desta campanha, pois os
grupos aproximam-se e afastam-se, buscando ajustar as ideias e prevalecer as de seu grupo de
pertença. Esse aglomerado de convicções acerca da música e do ensino da música estrutura a
experiência cotidiana e emerge na maneira como se lida com o mundo (PHILOGENE, 2002),
transparecendo nos discursos e documentos que expõem os posicionamentos dos grupos, os
quais analisaremos no próximo capítulo.
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CAPÍTULO II

Referencial Teórico - Análise Retórica
2.1 Retórica
2.1.1 Gêneros e Situações
Desde 2004, com os debates acerca das propostas de Políticas Públicas para a Música
Brasileira e, posteriormente, com a campanha pela inclusão da música na escola, diferentes
setores da área musical pronunciaram-se expondo suas convicções e buscando a adesão de
seus interlocutores. Para isso, propuseram um Projeto de Lei ao Congresso Nacional. A
formulação de leis e normas é fruto de acordos políticos e estes acordos também acontecem a
partir de intensos debates entre as pessoas. O que uma lei estabelece decorre de um jogo
argumentativo amparado pelos legisladores. O proponente (orador) pretende a adesão dos
parlamentares às premissas de seus argumentos. A análise da relação entre o orador e o
auditório, e a adequação das técnicas discursivas para cada lugar são conhecidas desde o
século V a.C. pelos gregos e foram sistematizadas por Aristóteles na Retórica. Aristóteles
identificou quatro situações discursivas com características próprias e funções específicas de
conformidade com os auditórios: a poética, a dialética, a ciência e a retórica. Cada uma dessas
técnicas tem sua maior eficácia ao se dirigir a um público específico. A poética visa a
mobilizar as paixões, a ciência é a técnica discursiva adequada para a transmissão do saber, a
dialética opera as disputas polêmicas e a retórica visa a persuasão (WOLFF, 1993).
A tramitação de um projeto de lei até sua aprovação constitui um dos quadros
característicos da lide retórica. Os debates, os discursos dos opostos (antilogia) e a garantia do
direito de expressão a todos os cidadãos, de modo que o auditório possa julgar a falsidade ou
veracidade do discurso, são elementos que compõem o quadro da retórica antiga. De um
modo geral, podemos dizer que o estudo da retórica tem por objetivo conhecer as técnicas
discursivas cujos significados em dados contextos visam à persuasão, o que abrange conhecer
não apenas as técnicas que têm maior eficácia ao se dirigir a um público específico, como
também seus modos de produção e apresentação.
Aristóteles estabelece cinco etapas para a composição do discurso, desde sua
elaboração até a recepção: (1) a invenção, em que se buscam os argumentos mais persuasivos,
respondendo às perguntas: quem fala (orador - ethos), o que diz (o discurso, o conteúdo -
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logos) e a quem se dirige (auditório - pathos); (2) a disposição (dispositio), ou seja, a forma
de expor, de modo que as partes cumpram suas funções, basicamente: introdução ou exórdio,
narração, prova e epílogo ou conclusão; (3) o estilo - a escolha das palavras e frases, sendo
um dos recursos os tropos ou figuras de linguagem; (4) a memória; (5) a entrega ou ação do
orador na enunciação, isto é, a performance (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008;
KENNEDY, 1998).
No âmbito da retórica, há três gêneros ou lugares sociais específicos para os
discursos persuasivos delimitados pela função do auditório: o gênero judiciário (tribunal) que
debate acerca do ocorrido; o gênero deliberativo (assembleia) que discursa a respeito das
decisões futuras; e o gênero epidítico (reuniões comemorativas e todo tipo de cerimônias) que
reafirma os valores do grupo (WOLFF, 1993). Nos dois primeiros gêneros, o auditório atua
julgando sobre as ações passadas e futuras. Apenas no gênero epidítico, o auditório não é
chamado a tomar uma posição ou uma ação, pois o que interessa é a consolidação de vínculos
sociais pela comunhão de valores dos grupos.
Nesta pesquisa, à medida que apresentarmos as técnicas argumentativas,
procederemos a análise retórica de partes do debate acerca da Música Brasileira e da
Educação Musical que esclareçam os esquemas argumentativos utilizados pelos debatedores.
Distinguir estes esquemas significa não apenas compreender de que lugares os sujeitos
argumentam, como também os processos identitários concernentes aos grupos. Dessa
maneira, buscamos aplicar a técnica de análise retórica ao corpus discursivo desta pesquisa.
Além de Audiências Públicas, outros momentos de debate expuseram as divergências e
negociações de significados próprias da situação retórica entre os interlocutores, entre os
quais destacamos: (1) os encontros entre profissionais da música nos fóruns estaduais e as
videoconferências nacionais que visavam acordar acerca da formação da Câmara Setorial de
Música e dos temas relevantes para a implementação de um plano de Políticas Públicas para a
Música Brasileira; (2) o deslocamento do grupo do Rio de Janeiro com vistas à formação do
GAP, em oposição à dinâmica de discussão instituída para os fóruns estaduais, convocados
pelo MinC; (3) a realização dos Seminários “Música Brasileira em Debate” antes da
Audiência Pública, e os posteriores em São Paulo e no CCBB do Rio de Janeiro, que visavam
esclarecer, informar, negociar valores do grupo e estabelecer acordos para persuadir; (4) a
votação do PL no Senado Federal e na Câmara dos Deputados; (5) a sanção presidencial da
Lei nº 11.769/2008, acrescida do veto parcial e a mensagem de justificativa ao veto do
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Presidente, apoiada no parecer do Ministro da Educação - uma oposição já sinalizada desde a
Audiência Pública no Senado Federal.
2.1.2 Os limites da análise retórica
Para proceder a análise retórica, interpretamos a fala de um orador. Perelman e
Olbrechts-Tyteca (2005) afirmam que o discurso é um ato do orador, e constitui-se objeto de
exame por parte de quem ouve, podendo ser analisado pelos raciocínios que expõem. No
entanto, os argumentos retóricos geralmente podem se adequar a mais de um esquema,
podendo ser compreendidos por mais de um raciocínio, pois quem faz a análise preenche os
encadeamentos de pensamento que estão ausentes. Afirmar que uma determinada fala está de
acordo com um esquema argumentativo, é sempre uma hipótese provável de quem analisa o
discurso cujos riscos diminuem na medida em que se contextualiza o discurso, isto é, não se
considera o discurso como um objeto isolado, e sim, localizado socialmente e historicamente.
Desse modo, a possibilidade de um argumento operar com vários esquemas de raciocínio não
o desqualifica, e a análise verifica o que é proeminente à persuasão, revelando maneiras de
pensar, hábitos, crenças, valores e verdades para os atores sociais que o enunciam. Além
disso, observamos que as ideias mais frequentemente aceitas pelos sujeitos permanecem,
muitas vezes, apenas subentendidas, reaparecendo por ocasião de divergências em que seja
necessário especificá-las. Neste sentido, fundamentamos nossa análise em concordância com
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 577), pois “[...] partiremos do fato de que homens e
grupos de homens aderem a toda espécie de opiniões com uma intensidade variável, que só é
conhecida quando posta à prova”. Daí, a pertinência da análise retórica.
Também não existem delimitações estanques entre as situações discursivas. Em uma
circunstância deliberativa, por exemplo, desde que o auditório admita, é possível persuadir na
negociação das diferenças, procedendo pela mobilização das paixões, utilizando as técnicas
da poética, ou pela reafirmação de valores dos grupos, o que caracteriza o gênero epidítico.
Isto ocorreu durante a campanha que resultou na aprovação da Lei nº 11.769/2008, por
exemplo, no dia da Audiência Pública cujo tema era o retorno da educação musical às escolas
regulares, em que músicos se apresentaram nos corredores do Congresso Nacional, pouco
antes do início da Audiência Pública. Grupos musicais tocando ao vivo no dia da Audiência é
um procedimento que visa emocionar, técnica característica da poética, o que pode mover o
auditório a ser persuadido na direção desejada pelo orador. Neste sentido, também cabe
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indicar que a música, desde tempos remotos, é parte integrante da retórica do epidítico
(KENNEDY, 1998), ou seja, participa do conjunto discursivo que afirma os valores dos
grupos sociais e que constitui laços de identidade social, pois os gêneros musicais, com seus
cantos cerimoniais, hinos e demais musicalidades, originalmente, têm funções sociais
específicas, o que analisaremos mais adiante. Vale ressaltar que todos esses condicionamentos
(música, iluminação, jogos teatrais) contribuem para a força persuasiva do discurso e sempre
foram utilizados em todas as épocas no Ocidente, desde os gregos, para que a influência sobre
o auditório seja mais contundente (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005).
Mazzotti (2007) esclarece ainda que é necessário apreender a fragilidade das
circunstâncias retóricas na medida em que as regras e os acordos fixados, em um dado
momento, podem ser modificados na busca do que seja persuasivo em cada caso. Uma vez
que o auditório não é persuadido, o orador deve rever as técnicas discursivas em uso, com o
intuito de ajustá-las à situação. Em todas essas condições, em que se requer a utilização da
retórica, os grupos dizem o que algo é, estabelecendo o real, por meio de esquemas
argumentativos, os quais podem ser analisados. Estes esquemas são os mesmos utilizados por
todos quando queremos justificar nosso ponto de vista, defender uma proposta, convencer
alguém de que determinada ideia é melhor que outra etc. Na retórica aristotélica, um desses
esquemas é o silogismo cuja estrutura é dada por duas premissas ou proposições, de onde se
infere uma conclusão. O silogismo retórico, também chamado entimema, parte de premissas
conhecidas e admitidas pelos interlocutores em acordos anteriores, o que não significa que
sejam essencialmente verdadeiras, mas uma vez admitidas, adquirem o status de verdade.
Devido à seleção prévia do que é aceito pelo auditório, muitas passagens nos discursos podem
ser omitidas, sem comprometer a eficácia da argumentação.
Destacamos também que, pelo fato da argumentação se desenvolver a partir da
endoxa do grupo, isto é, das opiniões aceitas e compartilhadas pela maior parte dos
integrantes de um grupo, o crédito do orador (ethos) em relação ao auditório é um elemento
relevante para a adesão às proposições (logos) apresentadas (MAZZOTTI, 2007). Desse
modo, justificamos a pertinência da análise retórica para a compreensão dos fenômenos
sociais, pois a argumentação coloca todos os elementos que a compõem em ação: o orador
(ethos), o discurso (logos) e o auditório (pathos).
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2.2 Nova Retórica
2.2.1 Argumentar para persuadir
Em meados do século XX, houve uma retomada dos estudos retóricos, por meio de
uma ampliação da retórica antiga, um movimento conhecido como Nova Retórica,
impulsionado por Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, que buscavam uma maneira
razoável para se raciocinar acerca de valores. A proposta básica da Nova Retórica é
compreender os raciocínios de toda natureza como argumentos de todo o tipo, que têm por
objetivo persuadir o interlocutor. Segundo Perelman (2002, p. 8),
A teoria da argumentação concebida como uma nova retórica (ou uma nova
dialética) cobre todo o campo do discurso visando convencer ou persuadir,
qualquer que seja o auditório ao qual se dirija, e qualquer que seja a matéria
sobre a qual se sustenta.

Nesta concepção, os fatos não falam por si, pois os objetos de acordo, que são os
pontos de partida para o debate, passam a ser escolhidos na própria argumentação, já que a
ambiguidade não pode ser excluída, a priori. Assim, é relevante que o orador conheça o
auditório a quem se dirige para obter alguma garantia de que o discurso produza o efeito
desejado por ele. Os auditórios geralmente possuem ideias que são predominantes e premissas
que aceitam sem vacilar. Mesmo que o auditório seja formado por pessoas que tenham as suas
opiniões individuais, as crenças pessoais são conhecimentos partilhados socialmente, ou seja,
respaldam-se nas convicções de círculos de convivência e de interação dos indivíduos. De
qualquer maneira, as convicções pertencentes aos grupos também se revelam por meio dos
discursos que lhe são endereçados, uma vez que para argumentar é necessário considerar o
consentimento e a participação do outro. A qualidade do orador varia de acordo com o modo
que ele se apresenta ou com o papel social que desempenha. Em determinados momentos,
basta que seja participante de um grupo ou que tenha boa aparência. Conforme o protocolo,
exige-se que seja uma autoridade (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005).
Na categorização de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), os objetos de acordo
podem se referir ao real (fatos, verdades e presunções) ou sustentar-se no campo dos
preferíveis (valores, hierarquias e lugares do preferível). Com relação aos objetos de acordo
que se referem ao real, os fatos são situados no tempo, enquanto as verdades referem-se a
situações atemporais, e também consideradas não controversas (verdades religiosas, teorias
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científicas etc.). As presunções remetem ao que é esperado (normal) e ao plausível. Perelman
e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 80) afirmam: “presume-se, até prova em contrário, que o normal
é o que ocorrerá [...] o normal é uma base com a qual podemos contar em nossos raciocínios”.
Os autores esclarecem que a normalidade da presunção não pode ser reduzida a uma
estatística de recorrências, pois, na realidade, está diretamente atrelada aos acordos relativos
aos grupos de referência. Com relação ao campo dos preferíveis, destacam-se os valores que,
ao serem reconhecidos por um determinado grupo social, são entendidos como verdades, já
que influenciam a tomada de decisões e orientam as ações. Os valores tomam parte em todos
os tipos de argumentação, inclusive nos raciocínios de caráter científico. São comparáveis aos
fatos, pois, uma vez apresentados, não podem ser suprimidos. Podem ser desqualificados, mas
não eliminados. Há os valores a respeito dos quais todos concordam, como educação ou
direitos humanos. Todavia, esses valores considerados universais agregam mais amplamente
os interlocutores e prestam-se à persuasão, apenas enquanto permanecem indefinidos, pois
uma vez que as circunstâncias são especificadas, os valores se revelam de acordo com as
particularidades dos grupos que os sustentam.
A hierarquia diz respeito à preferência de valores. Quando julgamos que determinado
valor tem prioridade ou é superior em relação a outro, estamos criando um escalonamento,
colocando-os em hierarquia. É a intensidade da adesão aos valores que determina a
hierarquia. Os mesmos valores podem ser considerados no debate, é a hierarquização destes
que apontará as divergências, que caracterizam os diferentes auditórios (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 2005). A hierarquização impõe determinadas escolhas, em que algo
vale mais ou vale menos na comparação. Ao hierarquizar, fundamentamos as preferências,
assentando-as em determinados lugares (topoí) que julgamos preferíveis. É neste ponto que
verificamos os acordos estabelecidos entre orador e auditório, pois os acordos são
comprovados a partir da aquiescência dos lugares entre interlocutores na argumentação.
Destacamos os dois lugares mais comuns, que se opõem: (1) lugares da quantidade - o maior
número é preferível ao menor ou o todo é melhor que a parte ou o que é menos tem menor
valor do que o que é mais; (2) lugares da qualidade - aquilo que é único ou raro é melhor,
portanto, vale mais porque é precioso. Além destes, temos: o lugar da ordem - a causa, o
anterior, é superior ao posterior, em que as expressões linguísticas mais comuns são
“primeiramente”, “em primeiro lugar”, “a priori” e seus opostos “por último” etc.; o lugar do
existente - o que existe, e é real, é superior ao que é possível; o lugar da essência - tem mais
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valor o que no concreto representa melhor a essência; o lugar da pessoa - vale mais o que é
feito pelo próprio esforço e mérito. Este lugar está vinculado ao orador (ethos) e ao prestígio
que possui (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005).
2.2.2 Técnicas argumentativas que ligam elementos do discurso
Uma vez estabelecidos os objetos de acordo, o orador utiliza técnicas próprias de
convencimento com o intuito de persuadir, e a argumentação pode ser categorizada em
esquemas. Os argumentos podem se apresentar por ligação ou dissociação de ideias. Na
apresentação por ligação de elementos do raciocínio, busca-se a transferência das premissas
para a conclusão, ou seja, a união entre elementos do discurso, enquanto a dissociação visa o
oposto, a ruptura. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) ressaltam que ambas as técnicas, na
realidade, são complementares, pois um argumento que dissocia uma noção visa solidarizar
outros elementos, e vice-versa. Porém, interessa identificar qual a técnica que proporciona a
modificação de uma informação ou de uma adesão, e qual delas o orador busca dar relevância
na argumentação. Os autores sistematizam a argumentação por ligação de noções em três
categorias - argumentos quase-lógicos, argumentos baseados na estrutura do real e os que
fundamentam a estrutura do real - todas explicitadas, a seguir:
(1) Argumentos quase-lógicos - aqueles que buscam aproximação com os raciocínios
formais (matemáticos) e de natureza lógica na exposição do argumento. Nos primeiros, são
característicos os raciocínios que relacionam as partes com o todo e os que dividem o todo em
partes, além dos argumentos de comparação. Nos argumentos de natureza lógica, são
características as relações de incompatibilidade de teses; de definição nas ações de
identificação; de análise; de transitividade, em que se A=B e B=C, então, A=C; de regra de
justiça e de reciprocidade, que buscam tratar igualmente duas situações que se julguem
correspondentes.
O predomínio do ensino de artes visuais e a escassa presença da música no ensino de
Artes da educação básica é a reivindicação de professores de música que aparece tanto na
Audiência Pública, quanto na relatoria do PL. Este é um argumento fundamentado na regra de
reciprocidade. Pela regra de reciprocidade, as situações que são equivalentes devem ter
tratamento idêntico. É a noção de simetria que sustenta a lógica neste esquema, desde que os
interlocutores reconheçam a identidade entre as situações que se apresentam. Este raciocínio
também se assenta na simetria atribuída às linguagens artísticas. Muitos argumentos que se
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utilizam da regra de reciprocidade podem ser analisados também pela regra de justiça. “[...]
Amiúde uma transposição, ressaltando a simetria [...], serve de base para o que se considera
uma aplicação fundamentada da regra de justiça” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA,
2005, p. 252). No debate acerca da Música Brasileira, a argumentação pela regra de justiça foi
uma das estratégias utilizadas, quando o GAP solicitou a inclusão da Música na Subcomissão
de Cinema, Teatro e Comunicação Social. Pela regra de justiça, as situações ou seres que se
colocam na mesma categoria devem ter o mesmo tratamento. Música, Teatro e Cinema estão
na mesma categoria - artes. Neste caso, é a relevância do precedente que sustenta a lógica
neste esquema, desde que os interlocutores aceitem que os objetos ofereçam aspectos
permutáveis.
Outro exemplo de argumentação quase-lógica, desta vez por transitividade, aparece
no título do último painel temático do Seminário “Música Brasileira em Debate”: o Poder
Legislativo para a transformação do setor e o poder do setor da música para a
transformação do indivíduo e do país. A transitividade se apoia em relações de simetria
também. Porém, a relação de implicação e de consequência lógica são as mais relevantes, em
que o raciocínio por meio de silogismos (entimemas) é característico. Assim, este trecho pode
ser lido como: o Poder Legislativo pode mudar o setor musical; o poder do setor musical pode
mudar o país (estabelece-se uma simetria entre as afirmações para inferir por meio de uma
implicação). Então, se o Poder Legislativo realizar a mudança necessária (intervier a favor do
setor musical), o país se modificará (o setor musical terá o apoio para suas ações que mudarão
o país). Os verbos não aparecem para fazer as devidas ligações no título original nem a
conclusão está formalizada, o que aumenta a polissemia. No entanto, é possível criar relações
de aliança entre o Poder Legislativo, o setor musical e o país, em uma argumentação quaselógica, “pois os mecanismos sociais nos quais se apoiam são bem conhecidos e admitidos por
todos” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 259). Todavia, mais uma vez,
relembramos que é preciso que o auditório aceite as premissas apresentadas e não rejeite as
relações de transitividade expostas. Caso o auditório não as reconheça, significa que o orador
cometeu um erro retórico ou de argumentação, a petição de princípio, ou seja, o orador apoiou
seus argumentos em premissas que o auditório desaprova. A petição de princípio se aplica a
qualquer debate, um erro que diz respeito à adesão do interlocutor às premissas, e não à
verdade de uma proposição.
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Já o argumento de comparação, que busca aproximação com o raciocínio matemático
pela sugestão de critérios de medida entre objetos, pode mostrar-se pela utilização do
superlativo nos discursos. A comparação pretende medir as relações entre objetos
estabelecendo quantificações e ordenamentos. O superlativo (grafado em itálico por nós na
citação que segue) torna o esforço didático de Villa-Lobos superior a todos os outros esforços.
Portanto, nesta medida, este esforço é incomparável, conforme o trecho (SENADO
FEDERAL, 2006a, p. 190):
Em todos os movimentos musicais, o esforço didático de Villa-Lobos se fez
sentir, desde a bossanova [sic] à tropicália, de Tom Jobim a Caetano Veloso,
dos choros aos sambas, de Jacó do Bandolim a Paulinho da Viola. Se
considerarmos o benefício cultural extraordinário para a população
brasileira, não podemos excluir o movimento econômico fabuloso que gera a
nossa música.

“Extraordinário”, “fabuloso” e o fato do esforço didático de Villa-Lobos influenciar
todos os movimentos musicais brasileiros coloca este valor acima de qualquer comparação,
pois está no topo de uma hierarquia, e assim, é único. O lugar da unicidade impõe admiração
e respeito, o que faz com que os argumentos de comparação que utilizem os superlativos
impressionem os auditórios com mais frequência do que os demais argumentos que
comparam, uma vez que recorrem a valores que, na verdade, não são mensuráveis.
Também podemos analisar este trecho como uma argumentação pela vinculação dos
atos à pessoa que o pratica - uma argumentação baseada na estrutura do real cuja exposição é
subsequente.
(2) Argumentos baseados na estrutura do real - diferentemente dos anteriores,
fundamentam-se em crenças, juízos de valor e na prática cotidiana. Resumidamente, temos as
ligações de sucessão, que buscam inferir as causas e/ou consequências em função das
situações que se apresentam, e as ligações de coexistência, o que nos faz relacionar os atos à
pessoa que os pratica ou as manifestações de algo à sua essência.
O vínculo causal é o mais proeminente dos argumentos por ligações de sucessão.
Busca-se a causa que corresponda ao efeito. Na Audiência Pública, o expositor João
Guilherme Ripper argumenta basicamente por vínculo causal (SENADO FEDERAL, 2006a,
p. 194-195):
Eu passo a relacionar pontualmente as minhas principais observações quanto
às conseqüências da supressão da disciplina educação musical do ensino
fundamental, conforme pude perceber no exercício das direções da Sala
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Cecília Meireles e da Escola de Música da UFRJ. [...]
Existiu no decorrer da minha vida de estudante até a minha vida profissional
uma redução da procura pela carreira de músico. Ela passou a ser menos
procurada, sobretudo nas áreas de composição e regência. Existiu também
uma mudança do perfil sócio-econômico dos alunos. Antigamente nós
tínhamos uma clientela na escola de música muito mais ampla. Ela era
formada por estudantes da classe média e estudantes de baixa renda que
vinham através das bandas do interior e que vinham também de igrejas
evangélicas.
Hoje em dia nós notamos também uma pouca preparação cultural e
humanística dos alunos. O que eu reputo também à falta de educação
musical no ensino básico. [...]
Eu acho que existe também uma ausência de escuta crítica ou seletiva,
sobretudo, em relação à música comercial. Hoje em dia nós somos
bombardeados por uma música comercial de baixa qualidade e que o aluno
ou o jovem, em geral, ele é pouco crítico, ele é pouco seletivo em relação a
isso. Eu também reputo isso à ausência da educação musical no ensino
básico.

A diminuição da busca pela carreira de músico, o empobrecimento do nível cultural
dos alunos universitários e a ausência de escuta crítica são os efeitos descritos cuja causa é
atribuída à retirada do ensino de música da matriz curricular das escolas. Nos argumentos que
se fundamentam em crenças e juízos de valor, os desdobramentos (consequências) previstos,
conferidos a um determinado fenômeno, quando se concretizam, fortalecem os vínculos com
as causas que se julgam reguladoras das consequências. Podemos observar também que a
repetição da expressão “ausência da educação musical” e variantes de mesmo conteúdo
(grafadas na citação anterior em itálico por nós) buscam enfatizar esta causa, um
procedimento de amplificação36 que visa aumentar o sentimento de importância da educação
musical para o auditório.
Já as ligações de coexistência entre ato e pessoa são uma modalidade de
argumentação que pode fortalecer o orador, pois a boa reputação de quem busca a adesão do
auditório é, em princípio, uma garantia da credibilidade do que será dito. Os autores destacam
o alto grau de interação entre ato e pessoa, o que nos permite (re)construir nossa imagem
acerca dos outros, atribuir predicativos às pessoas e categorizá-las. Ato é definido como tudo
que emana da pessoa: “ações, modos de expressão, reações emotivas, cacoetes involuntários
ou juízos” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 339). Aqui estão localizadas as
argumentações baseadas na autoridade e no prestígio de quem fala, pois o discurso é um ato
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Uma das figuras de repetição, que visa aumentar o sentimento de presença (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 2005).
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do orador. Portanto, é considerado a expressão do indivíduo. Todo orador é examinado pelo
auditório, de modo vinculado ao seu discurso, assim como, as mesmas palavras adquirem
outros significados e interpretações, de acordo com o orador que as enuncia. Embora a
influência exista em qualquer circunstância, a pessoa, vinculada à função que ocupa, modifica
a recepção e a adesão de quem ouve. Um professor de música, um artista de sucesso, um
senador e um representante de uma entidade musical podem argumentar, em convergência, a
favor da música na escola. Todavia, as falas dos diferentes atores sociais têm intensidades
diferentes de persuasão, conforme o ouvinte a que se direciona (MAZZOTTI, 2011;
PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005).
A ligação ato-pessoa também sustenta um dos pensamentos típicos na área artística: a
figura do gênio. A obra de arte produzida por um artista é considerada uma produção, uma
ação que emana da pessoa. Se a produção é bem considerada, o artista tem boas qualidades.
Uma vez que o artista é reconhecido genial, suas criações tanto passadas, quanto as futuras
são consideradas obras-primas. Atribui-se uma predicação estável à pessoa, de modo que a
produção da obra de arte é a manifestação da essência do artista, o que costuma gerar
narrativas míticas acerca dessas pessoas.
Na Audiência Pública, o discurso de um dos expositores, Turíbio Santos,37
centralizou-se na figura de Villa-Lobos, evocado pela autoria do “maior Projeto de Educação
Musical no Brasil’ e do Guia Prático, uma obra didática que “organizou o cancioneiro
folclórico e popular de todo o Brasil” (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 190). O uso do
superlativo torna as ações de Villa-Lobos incomparáveis e únicas, como já analisamos no
esquema argumentativo anterior, de modo que estas têm repercussão sobre as gerações
seguintes, segundo o expositor. Esta é uma argumentação assentada no lugar romântico
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005).
Neste caso, a ligação ato-pessoa é ativada pelas ações de larga escala implementadas
por Villa-Lobos, que são narradas por um orador que é uma autoridade a respeito do
conhecimento que tem acerca de Villa-Lobos. Esta ligação de coexistência é reiterada pelo
Senador Roberto Saturnino Braga, por meio de um discurso calcado na utilização de
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superlativos e hipérboles ao referir-se a Villa-Lobos, uma narrativa que busca impressionar
(SENADO FEDERAL, 2006a, p. 191):
Obrigado dizemos nós, Turíbio Santos, pela sua exposição, que trouxe à
nossa lembrança e a nossa consideração essas figuras extraordinárias da
nossa história. Villa-Lobos é conhecido como um dos maiores e muitos
dizem que o maior de nossos compositores. Mas costuma-se esquecer que
ele foi talvez o maior... E aí eu acho que seguramente, o maior divulgador da
música, o maior educador musical brasileiro, promovendo aqueles
espetáculos fantásticos no estádio São Januário, com coro de crianças de
todas as escolas do Rio de Janeiro. Um momento extraordinário da cultura
brasileira e da formação cultural do povo brasileiro coordenado, liderado por
essa figura extraordinária que foi Villa-Lobos.

Este parágrafo, além de expor os esquemas já citados, traz as ações educativas de
Villa-Lobos à presença do auditório, pela imagem narrativa dos eventos com crianças
cantando no estádio - uma ilustração. Este é um esquema argumentativo que evoca um caso
particular para fundamentar a estrutura do real, que apresentamos, a seguir.
(3) argumentos que fundamentam a estrutura do real - estes recorrem ao caso
particular e à analogia. Os casos particulares podem aparecer como: modelos, que inspiram a
imitação; exemplos, que visam a enunciar generalizações ou regras e, às vezes, apenas passar
a outros casos particulares; e ilustrações, que buscam imprimir vivacidade ao que já está
aceito, aumentando a adesão.
O Senador Roberto Saturnino Braga, ao conduzir a Audiência Pública, como
Presidente, entremeou as falas dos expositores com argumentos fundamentados em casos
particulares. Os modelos, em sua fala, transparecem nas ações de Getúlio Vargas e de Walter
Moreira Salles, respectivamente, ao apoiar o projeto pedagógico de Villa-Lobos e ao investir
na educação musical. Essas atitudes são apontadas como exemplos a serem seguidos
(SENADO FEDERAL, 2006a, p. 191):
[...] Claro que teve o apoio de Capanema, que era o grande Ministro da
Educação, e do próprio Presidente Getúlio Vargas, que era um homem que
tinha sensibilidade para a importância desses fatos. E outro exemplo
admirável também do banqueiro Walter Moreira Salles, um financista, um
homem que foi Ministro da Fazenda, que foi Embaixador do Brasil em
Washington, mas que também tinha a sensibilidade para a importância do
desenvolvimento cultural de nosso povo, e que, como disse Turíbio, ele
promoveu um programa de educação musical para as crianças, os “Villa
Lobinhos”, com recursos que não tinham incentivos fiscais, não. Saía do
bolso dele e ele arrecadava de outros amigos para financiar esse movimento.
Então, esses exemplos são edificantes e são muito importantes no momento
em que nós estamos aqui discutindo a questão da inclusão da música no
currículo.
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Muitas vezes o orador enumera fatos como exemplos ou como amostras, mas estes
não necessariamente visam à generalização. No entanto, a nossa tendência é compreendê-los
como exemplos quando vislumbramos certa semelhança entre eles. Ainda na fala do Senador,
a defesa da música como constitutivo da educação escolar toma como exemplo o que Platão
escreveu em A República acerca da importância da música na formação do cidadão. Neste
caso, é o fato anterior que estrutura o exemplo, buscando instaurar uma regra ou
generalização, conforme a fala seguinte (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 193):
[...] esta defesa que nós fazemos já era feita há 2500 anos por Platão. Na
República Platão aconselhava... E ele dava conselho sobre todas as
atividades do ser humano, ideais para a constituição de uma República ideal,
mas a educação das crianças tinha que passar pela música.

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 400) nos diz que “invocar o precedente
significa tratá-lo como um exemplo que fundamenta uma regra”. A seguir, ao continuar com
uma argumentação fundada sobre casos particulares, o Senador ilustra sua exposição acerca
do poder da música, descrevendo uma cena de filme de guerra, em que a música promove um
momento mágico, a confraternização, mesmo que temporária (SENADO FEDERAL, 2006a,
p. 193-194):
[...] um episódio histórico que até faz parte de um filme que está sendo esses
dias lançado no Rio de Janeiro, um filme que se passa na I Grande Guerra
Musical [sic], de 14 a 18, aquela guerra que era uma guerra de fronteiras
onde os inimigos ficavam de uma distância que não era muito grande,
entrincheirados, e o que pusesse a cabeça fora da trincheira era fuzilado,
metralhado, então, ficava aqueles impasses. Era uma guerra que acabou
não... Levou muito tempo num impasse de trincheiras, e na noite de Natal de
1917, um soldado alemão, da sua trincheira, começou a cantar Stille Nacht.
Noite feliz, noite silenciosa. Stille Nacht... Eu me emociono até lembrando
desse episódio. E imediatamente os franceses e os ingleses do outro lado
começaram a cantarem juntos. E levantaram-se das trincheiras. E os
soldados saíram de suas trincheiras e foram confraternizar. Abraçaram-se,
desejaram Feliz Natal, e voltaram para as suas trincheiras e continuaram à
[sic] guerra. Mas a música teve esse condão, esse enfeitiçamento de levar o
sentimento da paz, da fraternidade, da humanização do ser humano. Isso é
um episódio absolutamente único, talvez, na história de todo mundo, mas
que tem essa importância e que mostra o que a música é capaz de fazer nas
almas ou na vibração das almas dos seres humanos.

“A ilustração deve sobretudo impressionar a imaginação” (PERELMAN, 2002, p.
68). Para tanto, é preciso contar os detalhes mais minuciosos para imprimir presença à
narrativa, concretizando uma generalização por meio de um caso particular com uma
repercussão afetiva. Frequentemente, a ilustração busca a comunhão com o auditório e recorre
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à hipotitose, uma figura de linguagem que traz a presença à consciência, conforme já exposto
anteriormente nas referências feitas à Villa-Lobos: “[...] o maior educador musical brasileiro,
promovendo aqueles espetáculos fantásticos no estádio São Januário, com coro de crianças de
todas as escolas do Rio de Janeiro. Um momento extraordinário [...]” (SENADO FEDERAL,
2006a, p. 191). Este modo de expressão se apoia nas tradições e nos referentes culturais que
sejam comuns e conhecidos por orador e auditório. Caso o interlocutor não reconheça as
referências culturais sugeridas pelo orador, o discurso dificilmente vai obter a adesão de quem
ouve. Essas são situações discursivas que se aproximam e permeiam o gênero epidítico, em
que o objetivo do discurso é reafirmar os valores do grupo. Retornando ao trecho que
descreve a cena do filme, é atribuído à música um poder sobrenatural (“a música teve esse
condão, esse enfeitiçamento”), pois suspendeu o que parecia impossível - a guerra. Kennedy
(1998) indica que os rituais de magia ou de religiosidade que, em certos grupos, são
proferidos em público, destinam-se a produzir um efeito de caráter psicológico, dirigidos
àqueles que acreditam nestas tradições. Assim, as crenças são fortalecidas pelo próprio ritual.
Nesta perspectiva, a função retórica da magia, bem como da música, aqui assemelhada ao
aspecto mágico, aproxima-se do terreno epidítico.
A analogia, que fundamenta a estrutura do real, é outro esquema argumentativo
recorrente nas falas da Audiência Pública. Difere do argumento de comparação, um raciocínio
quase-lógico que busca quantificar ou ordenar. A analogia busca estabelecer relações de
semelhança entre dois elementos, podendo se apresentar como uma proporção matemática: A
está B, assim como C está para D. O elemento ou conjunto de termos em que se apoia o
raciocínio denomina-se foro, pois apresenta os significados que são familiares e que servem
de ligação para apresentar e esclarecer o tema. A música é comparada a uma commodity, uma
mercadoria, pela expositora Prof.ª Liane Hentschke: “[...] e promover para além fronteira a
diversidade musical brasileira e fazer dela, quem sabe, uma commodity para ser exportada de
forma sistemática” (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 187). Commodity, um termo da
economia para mercadorias com pouco grau de industrialização, mas de circulação global, é o
foro na comparação, isto é, empresta seus significados para definir música - o tema. Uma vez
que a situação era de debate com parlamentares, essa analogia poderia provocar uma forte
adesão por parte dos senadores. Todavia, a comparação não passou despercebida, provocando
comentários de aprovação e oposição por parte de dois senadores na Audiência. O Senador
Geraldo Mesquita Júnior se surpreende com a analogia e a aprova com o comentário: “Eu não
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vejo incompatibilidade nenhuma, na prática da música, na cultura, e a gente ganhar uma grana
com isso. Não vejo nenhuma incompatibilidade. Achei ótima a ideia da
commodity.” (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 198). Porém, o Senador Cristovam Buarque
refuta a analogia, revelando o ardil retórico da expositora ao usar um argumento admitido
pelo auditório para persuadi-lo (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 196):
[...] usou um argumento que parece de nós políticos. Quando a gente quer
conseguir, usa os argumentos dos outros, quando a senhora disse que a
música pode vir a ser uma boa commodity para a exportação. Ao mesmo
tempo eu lhe felicito por ter tido essa argúcia retórica, eu fico triste que a
gente, para defender a música, precisa dizer que ela é uma commodity. Daqui
a pouco vai ter gente justificando as igrejas que criam, porque a gente vai
poder exportar religiões. Aí Deus virou uma commodity. E não está longe de
ser usado como justificativa isso. Então, nós mercantilizamos.

Esta é uma situação característica em que a posição do orador (ethos) emerge
vinculada ao discurso (logos) que pronuncia. As mesmas palavras, se ditas por um político,
talvez não encontrassem oposição equivalente entre os senadores (auditório), o que o próprio
senador atesta “usou um argumento que parece de nós políticos”. Porém, sendo a expositora
uma professora universitária e musicista, soou desqualificadora e inadequada, a analogia da
música a uma mercadoria para este auditório. O Senador reprova a analogia, apontando outra
que julga tão inadmissível quanto a anterior, a de que Deus pode tornar-se commodity. Neste
caso, o Senador compara as duas analogias, um raciocínio quase-lógico, uma vez que no
argumento de comparação a noção de medida está presente no enunciado. Ao afirmar que
Música e Deus não devem ser categorizadas como mercadorias, o Senador aproxima os
termos Música e Deus, ao mesmo tempo que os distancia de commodity, o que concede à
Música um status semelhante ao de Deus, ambos considerados como valores absolutos, que se
situam acima de uma ação humana, logo, impróprios para esta analogia. Esta é uma
concepção romantizada acerca do valor das artes e do artista, enraizada e infundida no senso
comum (SCHROEDER, 2004).
Na analogia, a fusão de elementos do foro com elementos do tema resulta no
aparecimento de duas figuras de linguagem: a metáfora, quando se compara elementos de
diferentes espécies ou gêneros, e as metonímias, ao comparar termos de mesma espécie. A
expressão linguística mais usual é: “isto é como se fosse aquilo”. “Villa-Lobos dizia que a
música é feito um ser humano. A cabeça é a melodia, o corpo é a harmonia, e os membros o
ritmo.” (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 191) - fala de Turíbio Santos na Audiência. Essa
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metáfora compara a música a uma pessoa, a um organismo vivo. É uma metáfora orgânica,
em que o corpo e suas partes são considerados como foro, de onde se estabelecem as
semelhanças com as partes que compõem a música. A metáfora

ORGANISMO

coordena o

discurso de um sistema fechado, um equilíbrio estático, isto é, uma estrutura organizada
(MAZZOTTI, 2002). O corpo inteiro é comparado à harmonia da música, é a harmonia (o
equilíbrio) que sustenta a música (o ser); à mente pertence a melodia, e o ritmo está destinado
aos membros que são coordenados pela cabeça e pela harmonia do corpo. Lakoff e Johnson
(1980) nos diz que para entender os conceitos que são abstratos, porém, relevantes para nós, é
necessário considerá-los a partir de experiências concretas, que são provenientes do nosso
corpo, e de nossas interações com o ambiente natural (físico) e com ambiente social em que
vivemos. Dessa maneira, o nosso sistema conceitual é metafórico, uma vez que concebemos
aquilo que é menos claramente delineado (abstrato), em relação ao que se apresenta mais
claramente (concreto), por transferências das experiências concretas e corporais para o nosso
sistema conceitual.38 Nesta perspectiva, é possível identificar outros termos e expressões
(grifados em itálico por nós, a seguir) que, neste entendimento do significado de metáfora,
surgem na Audiência Pública, para dizer o que a música é:
[O Guia Prático] catapultou para gerações subsequentes um repertório
dinâmico, motivador, inspirado e cheio de poesia, e que realmente sacudiu a
infância e a juventude de toda a minha geração. [...]
É como se fosse uma pedra que você joga dentro de um lago, e aqueles
círculos vão atingir lugares que você nem imagina. É isso que a educação
musical promove, [...] (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 190).
[...] mostra o que a música é capaz de fazer nas almas ou na vibração das
almas dos seres humanos [...]
[o impacto do canto orfeônico] proporcionou uma grande efervescência nos
anos 50, 60 e 70 [...] (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 194).
Hoje em dia nós somos bombardeados por uma música comercial de baixa
qualidade (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 195)

Catapultar, sacudir, vibrar, efervescer, bombardear e a imagem da pedra que lançada
ao lago provoca pequenas ondas são termos que interagem com o conceito de música ao
longo do debate. Para Perelman e Olbrechts-Tyteca são metáforas adormecidas ou expressões
com sentido metafórico, pois a força retórica que possuem, resulta da utilização de analogias

38

“[...] what we are claiming about grounding is that we typically conceptualize the nonphysical in
terms of the physical – that is, we conceptualize the less clearly delineated in terms of the more clearly
delineated.” (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 59).
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já integradas à tradição cultural, portanto, de fácil aceitação. No caso, os termos indicam
movimento, tanto locomoção retumbante (catapultar, sacudir e bombardear), como
transformação (efervescer e vibrar). Portanto, essas são as noções metafóricas vinculadas à
música. As qualidades relacionadas a movimento se opõem à estagnação, ao mesmo tempo
que convergem para a ideia de vida, em oposição à morte. Dessa maneira, entendemos que
essas predicações se unem à metáfora Música é VIDA, que Duarte (2004) identifica nos
discursos de professores de música de escolas do Rio de Janeiro. Duarte (2004) nos mostra
que esta metáfora abrange duas ideias nos discursos dos professores de música, basicamente:
Música é VIDA - caminho e cura para a escola; Música é VIDA - alimento da alma. Esta última
analogia - ALIMENTO - transparece no uso do termo sedento, em uma das falas na Audiência
Pública - “os professores [de música] também estão sedentos de ensino musical” (SENADO
FEDERAL, 2006a, p. 190).
A noção de música associada à ideia de vida transparece também na fala do Senador
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC) durante a Audiência Pública. Em um argumento de
comparação, o Senador compara as disciplinas Música e Física, estabelecendo uma
hierarquia, em que a Música vale mais que a Física (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 198):
Tínhamos coral, tínhamos atividade de toda sorte na área da música.
Estudávamos as matérias que são consideradas importantes: Matemática,
física... Física, eu não me lembro de absolutamente nada de física. Nunca me
serviu para nada, na verdade. Pode ter servido para algumas pessoas, mas
para mim nunca serviu para coisíssima nenhuma. Mas a música, o pouco que
eu tive contato com a música, me proporcionou aqui... Desculpem a falta de
modéstia, me proporcionou grandes amizades, me proporcionou... Eu
desafio aqui quem me diga que os momentos de maior deleite na vida não
tenham sido passados sob o som de alguma música. Desafio aqui quem me
diga isso. Os meus também foram. E música me impregnou. Faz parte da
minha razão de ser, inclusive. Sem brincadeira. Eu me atrevi, inclusive, a...
Sou compositor de banheiro... (risos) A física nunca me proporcionou
absolutamente nada. Mas a música me proporcionou.

Dessa maneira, podemos verificar que o valor da música é medido pelo que não tem
medida. A utilização do superlativo, mais uma vez, garante a amplificação no argumento de
comparação, em que a música é caminho para o bem-estar, pois produz os “momentos de
maior deleite na vida” e alimento da alma, pois “impregnou” o Senador e “faz parte da minha
razão de ser”.
Para Lakoff e Johnson, como já mencionado, o fato de apreendermos parcialmente
um conceito em função de outro já conhecido, indica que nosso sistema conceitual é
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metaforicamente estruturado. Os conceitos diretamente apreendidos, ou seja, sem metáforas,
passam pela relação direta com o próprio corpo. No entanto, ainda assim, a apreensão dessas
relações diretas emerge da “coleção de funções motoras constantemente
exercitadas” (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 57, tradução nossa),39 que ocorrem com o
respaldo de pressupostos culturais, e não apenas pelo fato de termos um corpo. “[...]
Experimentamos nosso ‘mundo’ de tal modo que nossa cultura já está presente na própria
experiência em si”40 (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 57, tradução nossa).
Assim, para apreender o novo, ressignificar algo conhecido ou reavaliar um objeto
em discussão, estabelecemos analogias a partir de predicações que julgamos adequadas para a
transferência de significados entre foro e tema. Na checagem dos elementos do foro, que
cabem ao tema, instituímos as metáforas que comportam os significados negociados entre
grupos. As disputas expõem as metáforas aceitas e rejeitadas que coordenam os discursos
(MAZZOTTI, 2008b).
Resumidamente, estes são os recursos argumentativos que buscam unir elementos ou
fazer ligações entre ideias, apresentados por Perelman e Olbrechts-Tyteca no Tratado da
Argumentação, os quais permitem a realização da análise retórica de trechos relevantes dos
discursos dos debatedores, apontando alguns dos valores em disputa.
2.2.3 Técnicas argumentativas que dissociam elementos do discurso
O outro esquema argumentativo é a dissociação de noções. Esta técnica não é
mencionada na retórica antiga. Na dissociação de noções, o orador separa os elementos do
discurso para uma melhor exposição, uma vez que, em conjunto, estes parecem
incompatíveis. Uma mesma noção é cindida para separar o que é real do que é aparente ou
enganoso. Ao solucionar incompatibilidades, a dissociação reorganiza as concepções do real.
A dissociação de noções divide para comparar seus termos. O segundo termo expõe as
qualidades consideradas superiores por quem apresenta a dissociação. Essas qualidades
superiores expressam o que se considera preferível fazer ou ter, instituindo uma hierarquia
entre os significados das coisas, o que vale mais e o que vale menos. Ao identificar a
dissociação de noções que coordena um discurso, o pesquisador apreende os significados
39
40

“collection of constantly performed motor functions” (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 57).

“[...] we experience our “world” in such a way that our culture is already present on the very
experience itself.” (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 57).
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compartilhados acerca de um assunto, bem como pode reunir todos os que concordam com a
dissociação formulada. A dissociação se apresenta por pares filosóficos, coordenada pelo par:
aparência (termo I) / realidade (termo II) e as expressões linguísticas mais usuais são:
realmente, o verdadeiro, o autêntico, o real, em oposição a ilusório, aparente, pseudo, quase,
pretenso etc. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005).
Penna (2010) aponta uma oposição recorrente no campo da música, que se reflete na
educação musical e nas práticas musicais assentadas a partir de certos valores: a oposição
entre música popular e música erudita, em um debate que dissocia a noção de música para
estabelecer qual música é a verdadeira. Historicamente, nos ambientes de escolas
especializadas de música, conservatórios e em grande parte do ensino universitário, o
conhecimento musical é compreendido como o domínio da leitura e escrita da música, isto é,
saber música é saber ler uma partitura. Dessa maneira, as práticas de imitação, improviso e
“tocar de ouvido”, mais características da música popular, são desvalorizadas. Instrumentistas
que tocam sem saber ler, pois participaram de meios de educação informal em música, muitas
vezes não se consideram e/ou não são considerados músicos, atestando não saberem música
porque não leem uma partitura (PENNA, 2010). Nesta dissociação, a música erudita é o termo
II, ou seja, fornece os critérios para distinguir o que e válido ou não no termo I, cria uma
hierarquia de valores e privilegia os valores no termo I que se aproximam do termo II. Este é
normativo e explicativo, pois aponta o que é aparente ou enganoso no termo I.
Durante o debate acerca da Música Brasileira, o GT de Educação Musical do Fórum
do Rio Grande do Sul aponta esta oposição como algo a ser superado, ao contrapor os termos
acadêmico e não acadêmico:41
Luciana comentou que os cursos de Licenciatura em Música estão se abrindo
cada vez mais à música popular e novas práticas pedagógicas, embora uma
mudança ocorra de forma lenta e de dentro para fora. Adriana comentou a
divisão academia x não academia dizendo ser necessário vencermos estas
barreiras.

Também na preparação da Audiência Pública acerca do retorno da educação musical
às escolas, Pereira (2010, p. 50) comenta que os professores de música convocados
resolveram de comum acordo que “as diversas questões que a educação musical abrange
estariam de fora das discussões”. Embora estas questões não tenham sido explicitadas ao
41

Fórum RS - Ata do 1º Encontro do GT Ed. Musical. Disponível em: <http://
mobilizacaomusical.blogspot.com/>. Acesso em: 26 set. 2010. Anexo A desta dissertação.
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longo da pesquisa de Pereira, entendemos que estas questões referem-se a dissociações que se
mostram pelas diversas hierarquizações de valores, defendidas pelos grupos, pois a
hierarquização obriga a escolhas.
Em muitas discussões, é habitual que a dissociação da noção de música apareça sob
outros termos que dissociam o conhecimento musical em: prática e teoria, oral e escrito ou
emoção e razão. Uma dissociação geralmente se justifica buscando apoio para o termo II em
outros pares cujos termos não sejam controversos. Neste caso, o termo II (música erudita)
poderia se apoiar nos pares ato/pessoa ou ato/essência para mostrar que as peças sinfônicas
consideradas obras de arte (ato), e até hoje executadas pelas orquestras, são composições de
músicos eruditos (pessoa). Portanto, se resistem ao tempo e permanecem sendo apreciadas
(lugar da quantidade), fica justificada a valorização da música erudita.
Estes autores mostram ainda que é mais frequente e eficaz contra-argumentar uma
dissociação de noção sem recusar a dissociação apresentada, apenas promovendo a inversão
dos termos I e II, o que pode ser feito aproveitando outras dissociações já aceitas pelo
auditório ou apresentando dissociações aceitas por outros auditórios. A inversão dos termos
popular e erudito é usual em música, de acordo com o auditório em que o debate se apresente.
Grande parte dos cantores e músicos de sucesso nacional não possui a formação acadêmica,
pois os modos de aprendizado foram o do constante contato com o fazer musical e o da
imitação de outros músicos, proporcionando um saber calcado na experiência cotidiana e na
oralidade. Para certos auditórios, o mérito advém justamente do fato de que estes sujeitos são
músicos, apesar da ausência de uma educação formalizada, sendo exaltados por jornais e
revistas de música como talentos natos ou sujeitos predestinados à música (SCHROEDER,
2004). Penna (2010) cita o exemplo de Djavan,42 compositor, cantor, violonista e arranjador,
de reconhecimento internacional, mas que aprendeu música nas revistinhas de cifras para
violão compradas no jornaleiro, e tocando com outros músicos em bailes, uma trajetória
comum a grande parte dos músicos populares de sucesso na mídia. A autora ressalta que a
concepção de inatismo da musicalidade fica acentuada pela posição oposta, que atribui a falta
de talento ao aluno que não consegue realizar a junção de aspectos sonoros e gráficos, apesar
da ênfase na leitura e escrita das práticas pedagógicas das escolas especializadas de música,
pois existe uma crença de que “o ouvido interno será formado espontaneamente” (PENNA,
42

Informações a respeito de Djavan. Disponível em: < http://www.djavan.com.br/site/bio>. Acesso
em: 25 dez. 2011.
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2010, p. 62) a partir das práticas musicais. No entanto, é necessário que o aluno seja exposto
com frequência a estas práticas para que a internalização de esquemas perceptivos ocorra.
Dessa maneira, o conhecimento prático, assentado na oralidade, típico dos espaços da música
popular, passa a termo II e serve de critério para qualificar o que na música erudita não se
adequa aos valores de referência proclamados pelo termo I.
Esta dissociação também se mostra na mensagem do Presidente em justificativa ao
veto de que os professores de música deveriam ministrar o conteúdo de música a partir da
aprovação da Lei nº 11.769/2008 cujo trecho afirma: “No Brasil existem diversos
profissionais atuantes nessa área sem formação acadêmica ou oficial em música e que são
reconhecidos nacionalmente” (BRASIL, 2008b, p. 3). Mais uma vez o par aparência/realidade
que coordena a dissociação de noções fica evidenciado pela noção de músico de formação
acadêmica e de formação não acadêmica. Neste caso, o não acadêmico é termo II (realidade)
e fornece a base de apreciação de valor para o termo I (aparência), o acadêmico.
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 501) mencionam o relevante na dissociação
de noções: “cada doutrina elabora seus pares filosóficos, nos quais o termo II indica o que
serve de critério de valor, o termo I o que não satisfaz esse critério”. Portanto, interessa
compreender que o valor de um objeto ou fenômeno está ligado à posição que ocupa no par
da dissociação, se termo I ou II, de onde se constroem as hierarquias, expondo os preferíveis
dos grupos.
2.3 Retórica Abreviada
2.3.1 Slogans
Mazzoti (2008b, 2011) chama a atenção para outra figura de caráter sumário e
polissêmico, o slogan ou lema, também mencionado como clichê por Perelman e OlbrechtsTyteca (2005) e por Reboul (1984). Esta é uma expressão estereotipada, resultante do acordo
acerca de como expressar um valor ou um fato. Os slogans, que abrangem clichês, têm por
função estabelecer ou restabelecer a comunhão entre os membros do auditório, além de
produzir algum efeito argumentativo (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005).
“Vamos Pôr a Música na Pauta do País” foi um dos slogans veiculados no debate
acerca da música brasileira, distribuído como adesivo no Seminário “Música Brasileira em
Debate”, realizado em 2006 na Câmara dos Deputados (PEREIRA, 2010). O slogan é eficaz,
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pois parece óbvio. A música não poderia deixar de estar na pauta, isto é, no programa de
Políticas Públicas do país. A palavra “pauta”, da maneira como é utilizada na frase, é
ambígua, pois permite um trocadilho. Pauta pode ser tanto uma lista ou um roteiro de tarefas a
serem cumpridas, como também pode ser entendida como a pauta musical, o pentagrama,
onde se escreve música. A música na pauta é a música grafada, um registro escrito. Colocar a
“música na pauta do país” poderia significar a demarcação do espaço que a música ocupa,
entre tantos outros significados. Neste exemplo, distinguimos os traços característicos de um
slogan, entendido em sentido ampliado, como expressão ou palavra impactante, descritos por
Reboul (1984): (1) é dissimulador, pois parece ser outra coisa. Não é publicidade nem defesa
de interesses de um grupo, é um apelo a uma causa maior - é necessário dar atenção à música
brasileira; (2) é uma fórmula anônima, não tem autoria especificada, e sua força retórica
reside no fato de que todos sabem e sempre souberam, e esta evidência o torna persuasivo; (3)
é polêmico, pois afirma-se opondo-se a algo, no caso, opõe-se a que a música não disponha
do prestígio necessário para estar na pauta do país; (4) é conciso, mas pleno de sentidos, isto
é, polissêmico. Os slogans são pensamentos prontos que buscam a adesão do auditório e
incitam a ação imediata (REBOUL, 1984). A mensagem é curta, recorrendo ao que é
consensual, sem conceder tempo para que o auditório pense a respeito dos diversos
significados possíveis e outros modos de expressá-los. Como se opor a este slogan? Afirmar
que a música não tem valor para o país? Outro traço característico e marcante do slogan é não
oportunizar a oposição.
Outro slogan que apareceu neste debate foi
“Quero Educação Musical na Escola”, que visava
atingir a população, isto, é um público maior, tanto
que deve ser analisado junto à imagem com o qual
foi veiculado. As imagens expõem significados
tanto quanto textos e falas; é mais um recurso da
comunicação. O lema “Quero Educação Musical na
Escola” apresenta o verbo na primeira pessoa do singular (“quero”), e soa imperativo por
causa das letras grafadas em tamanho maior. Este querer é um grito que ecoa, amplificado
pelo movimento das ondas em semicírculos desenhados em volta do slogan. Portanto, o lema
se propaga em ondas, espalha-se em vibrações para mover o que está em torno para criar
sintonia com esta ideia. A ênfase no que se quer (“educação musical”) é destacada pela
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tipografia das letras. A associação das noções de música e escola se faz pela sugestão das
imagens de teclado e de livros, que aparecem mescladas. A escola é percebida como o lugar
dos livros e da leitura. Os livros transformados em teclados inspirariam a concepção de que a
música é um instrumento transformador do ambiente escolar? Por que quero educação
musical na escola? O que justifica esta escolha? Os lemas ou slogans não informam nem
justificam. São núcleos discursivos impactantes que recorrem às emoções e aos sentimentos
que podem ser mobilizados do auditório (pathos), portanto, são persuasivos.
2.3.2 Manifestos
Assim como os lemas, os manifestos se prestam à função análoga, são slogans
estendidos, isto é, pensamentos prontos para o uso. Durante a discussão para a implementação
da Câmara Setorial de Música (CSM), alguns fóruns estaduais optaram pela exposição de
ideias por meio de manifestos, além de cartas e documentos acerca dos posicionamentos dos
profissionais da música. Isto ocorreu também em outros dois momentos desta campanha,
marcados pela apresentação de outros dois manifestos: (1) Música Brasileira: no topo da
auto-estima nacional mas com enormes problemas estruturais, quando da fundação do Grupo
de Articulação Parlamentar Pró-Música (GAP), a partir da dissolução da Comissão do Fórum
de Músicos do Rio de Janeiro e da formação do Núcleo Independente de Músicos (NIM); (2)
Manifesto pela Implantação do Ensino de Música nas Escolas, por ocasião da Audiência
Pública no Senado Federal, com o tema o retorno da educação musical às escolas.
Analisemos brevemente os dispositivos utilizados no Manifesto Música Brasileira:
no topo da auto-estima nacional mas com enormes problemas estruturais.43
Pesquisa realizada no final de 2005 perguntou ao Povo Brasileiro de que ele
mais se orgulhava. Em todas as cidades, classes sociais e faixas etárias a
resposta foi: “Música é o que me dá orgulho do Brasil”. Essa é a opinião de
65% dos entrevistados chegando a picos de 68% nas classes A/B e 69% na
faixa de 18 a 25 anos. Os mínimos (altíssimos) foram de 62% entre aqueles
com mais de 46 anos. Esses números são mais impressionantes ainda quando
se verifica que o segundo colocado, Futebol ficou com 46%, [...]. Todos os
demais itens não alcançam nem 20% dos brasileiros ouvidos.
A conclusão óbvia é: a Música está no topo da auto-estima brasileira.
Economicamente, o movimento anual da indústria fonográfica (venda de
CDs) gira em torno de R$ 850 milhões de reais, [...]
Diante desse horizonte, é fundamental que a música produzida no Brasil –
em todas as suas formas – obtenha respeito e incentivos específicos no
43

O texto completo é o Anexo C desta dissertação. Este Manifesto é o Documento 01 da pesquisa de
Pereira (2010).
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quadro geral de incentivos aos nossos elementos culturais, e mais que isso,
seja alvo de uma verdadeira política pública de Estado no Brasil. [...]
Se essas questões ainda têm encontrado pouco eco no Parlamento, elas estão
sendo amplamente discutidas nos últimos anos (desde pelo menos 2003)
entre músicos, produtores e gestores culturais [...] a música tem tido papel de
suma importância, com suas reivindicações desaguando em 2005 na Câmara
Setorial da Música [...]
Embora se considere que a música brasileira tenha um espaço privilegiado
na mídia e à primeira vista a indústria cultural esteja funcionando sem
acidentes de percurso, um olhar mais atento ao setor irá encontrar questões
bastante complexas e que não serão resolvidas sem uma ampla, democrática
e demorada discussão envolvendo o mercado, o governo, a universidade e a
sociedade civil e na qual o Parlamento deverá ter um papel fundamental.

Primeiramente, a dramaticidade do título é exposta por uma oposição, algo no “topo”
de uma hierarquia não deveria apresentar “enormes problemas estruturais”. A utilização de
generalizações e hipérboles são recursos característicos que amplificam os apelos. Perelman e
Olbrechts-Tyteca (2005, p. 331-332) esclarecem que “a hipérbole é uma maneira de exprimir
exagerada”, que não é “[...] justificada nem preparada, mas lançada brutalmente: sua função,
entretanto, é dar uma direção ao pensamento, orientá-lo na apreciação dessa direção e,
somente de modo indireto, dar uma indicação sobre o termo que importa”. Ao longo do texto,
é possível observar a recorrência dessa figura pelo uso de certos termos que grafamos em
itálico, a seguir: “em todas as cidades, classes sociais e faixas etárias”, “chegando a picos”,
“os mínimos (altíssimos)”, “mais impressionantes”, “suma importância”, afora os números,
anunciados em termos absolutos, em casa de milhões e bilhões, que a indústria da música
movimenta, o que impressiona as mentes.
Para persuadir, um manifesto não apenas amplifica, mas argumenta a partir de
pressupostos que se apoiam nas crenças dos interlocutores que se buscam mobilizar, um
procedimento tipicamente retórico (REBOUL, 1984). Esses pressupostos provêm da opinião
dos que se deseja persuadir. Para tanto, afirmam-se fatos que nada provam: “pesquisa
realizada perguntou ao Povo Brasileiro”. Que pesquisa é essa? Todos os brasileiros foram
consultados? Exatamente quem é o Povo Brasileiro participante da pesquisa? As letras
maiúsculas no termo “Povo Brasileiro” entificam o povo, enfatizando a autoridade concedida
à maioria, em que “o todo é melhor que a parte” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA,
2005, p. 97), e toda a argumentação é construída na preferência pela quantidade, isto é, vale
mais a maior percentagem, a maior venda de CD, e o que a maioria diz, ou seja, o senso
comum. Tal qual o slogan, o Manifesto busca o que é consensual. O anonimato é garantido
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pela “pesquisa”, em que os números apresentados atestam uma verdade, e pelo Povo
Brasileiro, que acentua a evidência, expondo o que é. A polêmica se institui pelo inusitado de
afirmar-se, opondo-se ao futebol. Reboul (1984, p. 17) ainda coloca que um manifesto
“descreve uma situação escandalosa, insuportável, para em seguida apresentar-se como
recurso [...]”. A ordem dos argumentos ou a disposição (dispositio) das partes nos manifestos
costumam ser apresentadas de acordo com o discurso retórico tradicional, já conhecido na
retórica antiga: (1) introdução ou exórdio, no caso o título; (2) narração, isto é, a exposição
dos fatos - parágrafos 1º e 2º; (3) prova - parágrafos 3º e 4º; e epílogo ou conclusão, em que
cabe a convocação à adesão - último parágrafo.
No Manifesto pela Implantação do Ensino de Música nas Escolas 44, o dispositio
apresenta uma inversão na ordem, de modo que a prova (benefícios da prática musical parágrafos 1º e 2º) aparece antes da narração, isto é, da exposição dos fatos (o que ocorre com
o ensino da música atualmente - parágrafo 3º):
A Música é uma prática social, produzida e vivida por pessoas, constituindo
instância privilegiada de socialização, [...]. Estudos e pesquisas mostram que
a aprendizagem musical contribui para o desenvolvimento cognitivo,
psicomotor, emocional e afetivo e, principalmente, para a construção de
valores pessoais e sociais de crianças, jovens e adultos. [...]
[...] Pelo seu potencial para desenvolver diferentes capacidades mentais,
motoras, afetivas, sociais e culturais de crianças, jovens e adultos, a música
se configura como veículo privilegiado para se alcançar as finalidades
almejadas pela LDBEN,[..]
A atual LDBEN, embora indique a obrigatoriedade do “ensino de arte”, é
ambígua em seus termos. A expressão “ensino de arte” permite uma
multiplicidade de interpretações, o que tem acarretado na manutenção de
práticas polivalentes de educação artística e na ausência do ensino de música
nas escolas. [...] Há, portanto, uma incoerência entre as demandas docentes
por parte das instâncias públicas e privadas e o que está acontecendo na
prática de formação de professores. A Resolução CNE/CES 2/2004, [...],
reconhece somente pelo nome Música qualquer graduação nessa área.
Diante desse quadro, solicitamos:
- a garantia de um espaço legal para o ensino da música nas escolas [...]
- a implementação gradativa do ensino de música nas escolas de educação
básica;
- [...]

No entanto, isso não compromete a eficácia do discurso, pois, ao final, surge o apelo
à adesão e à ação, a partir do parágrafo 5º. A hipérbole também é utilizada e torna-se
44

Grande parte do texto deste Manifesto é, de fato, a justificação do Projeto de Lei 330/2006, aqui
anexado. O Projeto de Lei nº 330/2006 é o Anexo D desta dissertação.
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perceptível tanto pela quantidade de contribuições atribuídas à música, como pelo uso dos
termos “privilegiado” e “principalmente”. Neste caso, estas expressões apontam o lugar da
qualidade como preferível, uma vez que “principalmente” pode ser lido como
“especialmente”, e “privilegiado” remete a algo precioso ou raro, que se distingue pelo fato de
ser único. Além do que, a precariedade da presença da música na escola, ameaçada pelo
ensino de arte polivalente, torna a música um valor mais sublime perante o auditório. Os
lugares são “como depósitos de argumentos” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005,
p. 94), pois fornecem os princípios que fundamentam as preferências, legitimando valores e
hierarquias.
Para compreender os discursos, tomamos por base as conjunturas sociais pertinentes.
É a situação social que regula o discurso enunciado, condicionando os esquemas
argumentativos selecionados e determinando o gênero retórico. A afirmação de
posicionamentos dos indivíduos evoca os grupos de referência ou os grupos de pertencimento,
sendo possível expor as filiações sociais e as representações que os grupos envolvidos
mantêm a respeito do ensino de música nas escolas por meio dos argumentos que sustentam.
Portanto, os discursos de participantes da campanha pelo ensino de música e de parlamentares
constituem um corpus discursivo, o qual pode ser analisado para identificar o que se
considera desejável para a vida escolar e o que se julga educativo no ensino de Música, estudo
que vamos aprofundar no capítulo subsequente. Dessa maneira, entendemos que a análise
retórica dos discursos proposta por Aristóteles, e ampliada por Perelman, em meados do
século XX, permite a conjugação do quadro teórico que sustenta nossa metodologia.
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CAPÍTULO III

Identidade social
3.1 O Músico
3.1.1 A contingência dos elementos que operam a situação social - sujeito e objeto
No capitulo anterior analisamos os esquemas argumentativos que sustentam os
discursos dos atores sociais envolvidos no debate acerca da música brasileira que resultou na
aprovação da Lei nº 11.769/2008, que torna obrigatório o ensino de música na educação
básica. Neste debate, é possível observar os posicionamentos dos grupos, sendo possível
identificar relações de natureza variada entre os profissionais da música e a música, objeto do
debate. Diante da diversidade de práticas musicais, é compreensível que nos encontros
nacionais, e mesmo nos fóruns estaduais, os profissionais da música tivessem dificuldade de
obter consenso acerca das propostas apresentadas, ou seja, de partilhar opiniões e conceitos a
respeito da música brasileira, pois esta se apresenta de variadas maneiras, segundo a atuação
de cada grupo na sua relação prática com a música.
Os usos que os grupos fazem de seus objetos expõem o que estes são, pois nestas
ações os sujeitos talham o que é próprio ou não ao objeto, buscando fixar categorias que se
apoiem em seus referentes. Esta predicação, isto é, definição do que é próprio ou não ao
objeto, é resultado da negociação dos significados realizada nas interações sociais, em que os
grupos expõem as visões de mundo, e as maneiras de fazer e de agir com as quais se
identificam, colocando à mostra seus grupos de referência. Assim, as conversações dos grupos
chamados ao debate, ao permitir a comunicação entre indivíduo e grupo, instituem o real e
assinalam as condutas dos sujeitos, demarcando as identidades sociais constituídas nos
consensos e dissensos produzidos na comunicação (ALVES-MAZZOTTI, 1994; DUARTE;
MAZZOTTI, 2006; MAZZOTTI, 2002).
As práticas comunicativas permitem elaborar e formar o pensamento e, uma vez que
funcionam como mediadoras entre os universos individuais e os socialmente instituídos, são
determinantes da formação do processo representacional (NOBREGA, 2001). Assim, ao
organizar a relação do sujeito com o seu entorno, as práticas sociais constituem uma
modalidade de conhecimento, o que nos permite considerar que a “representação é uma
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estrutura mediante entre o sujeito-outro e o sujeito-objeto”45 (JOVCHELOVITCH, 2002, p.
131, tradução nossa). Esta dinâmica ocorre dentro dos grupos e entre grupos, de modo que as
práticas discursivas não são unidirecionais e homogêneas e, uma vez que a construção
representativa (cognitiva e psicológica) ocorre nas interações sociais, a representação também
pode ser considerada uma interpretação da realidade. A representação de um objeto institui os
seus predicados e categorizações. No ato de predicar, os sujeitos forjam os significados, que
são partilhados nos grupos. Esses significados construídos socialmente, e derivados do
processo representacional, são polissêmicos, pois as categorizações não remetem a
propriedades inerentes aos objetos em si, referem-se a propriedades interacionais cujos
sentidos emergem das atividades sociais (LAKOFF; JOHNSON, 1980). Portanto, essas
predicações não são fixas, além do que estão sujeitas ao redelineamento pelos grupos. Porém,
enquanto um aglomerado de crenças e valores que instituem as verdades para as
comunidades, é o que orienta as ações. Assim, categorizar é uma ação humana necessária ao
entendimento e ao conhecimento, portanto, à representação.
Inicialmente, a música brasileira é o objeto social, alvo de disputas pela classe
artística musical (atores sociais), a partir de uma convocação de um órgão da esfera pública.
Os objetos existem e só podem ‘ser’ para aqueles que o reconhecem (ALVES-MAZZOTTI;
MAZZOTTI, 2011; DUARTE, 2002; MAZZOTTI, 2002, 2007, 2008a, 2011). O modo de
trabalhar e as práticas são os referentes para os grupos constituintes de determinada profissão.
Suas concepções decorrem do lugar social em que se encontram, no qual o trabalho é a fonte
mais relevante. As opiniões e conceitos acerca da música engendrados pelos grupos
envolvidos na produção da música se constituem na relação com esta a partir do trabalho que
realizam. O trabalho musical se assenta sobre um fenômeno que é culturalmente construído
cujo conhecimento científico não é condição para a sua produção, como ocorre,
diferentemente, em outras profissões. Ao se diferenciar de cultura para cultura, a música
torna-se objeto de predicação, de maneira que os modos de fazer e produzir, isto é, os modos
de trabalhar permitem a apreensão de múltiplas representações socialmente construídas acerca
da música. Nesta perspectiva, a música é para os diversos atores sociais conforme a maneira
que estes a nomeiam e categorizam, ou seja, é conforme o auditório. Portanto, não se constitui
em um objeto absoluto e descontextualizado. Os elementos que constituem os universos
45
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considerados musicais ocorrem pela ação humana, isto é, pela ação de indivíduos inseridos
em uma cultura (DUARTE; MAZZOTTI, 2002, 2006).
Ao longo deste debate, diante da pluralidade de representações, a noção de grupo,
como uma estrutura coesa, para os profissionais da música pode não existir ou pode tornar-se
indeterminada, uma vez que um mesmo indivíduo pode pertencer, simultaneamente, a
diferentes grupos diante da contingência das situações. À medida que o debate acerca da
música brasileira se reconfigura em novos contextos, as interações sociais se intensificam e se
complexificam, de modo que a constituição de identidade social se torna múltipla. Com isso,
o objeto música brasileira, embora nomeado de forma unívoca, passa a dispor de tantos
predicativos e categorias quanto a diversidade de grupos em interlocução, sejam estes todos
que foram elencados sob a categoria profissionais da música, ou mesmo apenas músicos, ou
os demais atores sociais (parlamentares, e representantes do MinC e do MEC) envolvidos no
debate.
Nas relações entre o grupo e seus participantes, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005)
mencionam a influência que grupos e seus membros exercem sobre a imagem uns dos outros,
ou seja, o valor de um grupo pode repercutir sobre a imagem do indivíduo que dele participa,
bem como, inversamente, o indivíduo exerce influência nas impressões e sentimentos que
temos dos grupos aos quais ele se reporta. Este é um vínculo que compreende os integrantes
de um grupo como a expressão deste, tal qual na ligação ato-pessoa, em que o ato é
manifestação da pessoa. Essa ligação produz efeitos na argumentação que podem valorizar ou
desvalorizar, ou o grupo, ou a pessoa que a este pertence. Assim, o prestígio do grupo pode
facilitar a adesão às proposições apresentadas e este prestígio pode também se transferir a
seus líderes (oradores). Mais uma vez, neste caso, entendemos que a posição do orador
(ethos) é determinante na argumentação, pois na situação retórica o auditório avalia o que é
dito, e a influência que o discurso exerce não pode ser desvinculada da posição do orador.
Ainda assim, é necessário destacar o emaranhado dessa associação, pois um mesmo indivíduo
participa de vários grupos, o que torna essas demarcações mais complexas. Além disso, as
pessoas podem se tornar solidárias ou adversárias em situações pontuais, de maneira que os
participantes em um debate, momentaneamente, podem se reconstituir em novos grupamentos
sociais. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 368) sustentam que "a noção de grupo é um
elemento argumentativo eminentemente sujeito a controvérsia, instável, mas de importância
capital".
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Portanto, para a análise de fenômenos sociais é necessário compreender que as
pertenças grupais são posicionais, os conflitos sociais são circunstanciais e as relações muitas
vezes heterogêneas (XAVIER, 2002). Uma vez que se trata de uma interlocução em que
sujeitos diferentes se entrecruzam, tanto entre profissionais da música, como na relação destes
com o Poder Público, a análise dos movimentos sociais até a aprovação da Lei nº 11.769/2008
deve considerar as interações sociais inseridas nas situações históricas, ou seja,
contextualizadas a partir dos significados pertinentes ao fazer musical, mas que tangenciem,
também, as relações de poder, as manipulações, a assimetria de relações e as articulações
próprias que visam a produzir um consenso em um sentido político mais amplo, que se
aproximam das ideias de: influência social, como sinônimo de persuasão (MAZZOTTI,
2011), e hegemonia e ideologia, como conceitos intercambiáveis com as representações
hegemônicas (XAVIER, 2002).
3.1.2 Características do trabalho do músico
A convocação da classe artística musical pelo MinC com o intuito de instituir uma
proposta de Política Pública para a Música Brasileira expôs uma indefinição de identidade
deste grupo, evidenciada pelo impasse que se mostrou na discussão a respeito da composição
da Câmara Setorial de Música (CSM). Em vários relatos ficou claro que não havia uma
instituição ou órgão de classe que representasse os músicos, uma vez que a Ordem dos
Músicos do Brasil (OMB),46 criada para este fim, não expressava os anseios da classe. O
apelo para que o governo estabelecesse uma política de intervenção para fomentar ações para
a música brasileira e de promover melhorias nas condições de trabalho dos músicos era uma
das demandas recorrentes no início do debate, o que colocou em questão tanto a
funcionalidade da OMB, como a autogestão da categoria.
Requião (2008, p. 139) comenta: “apesar de regulamentado e com regras específicas
para a sua atuação, a atividade de trabalho do músico tem como característica primordial a
informalidade”, vista como algo positivo pelos músicos. Os contratos de trabalho, mesmo
quando autônomos, podem ser entendidos de maneira diversificada, pois um músico pode ser
contratado como autônomo para um único evento, ou por uma temporada, que ocorra uma ou
46
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duas vezes por semana, o que caracteriza diferentes vínculos de autonomia. Assim, “a rotina
de trabalho é identificada como inconstante e sazonal” (REQUIÃO, 2008, p. 153). Na
pesquisa que realizou acerca dos processos e relações de trabalho de músicos, que atuam no
campo da música popular, em casas de shows da Lapa no Rio de Janeiro, a autora analisa a
natureza do trabalho do músico e suas especificidades frente a questões trabalhistas,
mostrando que as classificações que categorizam o ofício de músico não são suficientes para
abranger o espectro de funções variadas exercidas dentro da profissão por um mesmo
indivíduo. Além do que, muitos músicos exercem atividades profissionais fora da área
musical devido à inconstância da natureza do trabalho um número expressivo atua como
professor de música, ministrando aulas particulares ou nas escolas especializadas de música
(conservatórios), e também nas escolas regulares, quando possuem a formação universitária
exigida, o que é menos comum.
Esta situação profissional se confirma se relembrarmos as composições dos fóruns
estaduais, por exemplo, apenas as coordenações de São Paulo e do Rio de Janeiro formadas
por: Amilson Godoy (pianista, arranjador, maestro, compositor e professor), Carlinhos
Antunes (cantor, compositor, produtor e arranjador), Carlos Zimbher (cantor, compositor e
diretor musical de espetáculos), Juca Novaes (cantor, compositor e produtor musical), Luis
Felipe Gama (pianista, arranjador e compositor), Alexandre Negreiros (tecladista, compositor,
arranjador e produtor musical), Cristina Saraiva (letrista e produtora de discos e shows),
Dalmo Mota (músico), Felipe Radicetti (tecladista, organista, arranjador e compositor),
Fernanda Abreu (cantora e compositora), Francis Hime (compositor, pianista, arranjador,
maestro e cantor), Ivan Lins (compositor, cantor e instrumentista - pianista) e Ricardo Rocha
(maestro à frente da Orquestra Cia. Bachiana Brasileira, conferencista e professor de
regência). 47 Ao observar os campos de atuação de grande parte desses músicos, percebemos
que um mesmo indivíduo desenvolve trabalhos em setores diferentes da música e,
consequentemente, desempenha papéis diferenciados de acordo com as respectivas funções.
Uns são apenas intérpretes de sucesso na mídia, alguns são instrumentistas com atividades na
música popular e erudita, outros acumulam a função de músicos e produtores culturais, outros
ainda músicos e professores, o que gera a existência de cotidianos profissionais diversificados
47

Os dados artísticos dos nomes listados foram retirados do Dicionário Cravo Albin da Música
Popular Brasileira. Disponível em: <http://www.dicionariompb.com.br/>. Acesso em: 22 abr. 2011,
com exceção dos dados de Ricardo Rocha, retirados da página eletrônica, Ricardo Rocha – maestro.
Disponível em: <http://www.maestroricardorocha.com.br/biografia.php>. Acesso em: 03 maio 2011.
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para a mesma pessoa. Desse modo, compreendemos que os grupos sociais serão tantos
quantos forem as maneiras de atuar, pois os sujeitos representam seus mundos a partir das
suas práticas, ou seja, são os modos de vida que determinam as representações dos indivíduos.
Nesta circunstância, convocados pelo Poder Executivo, entrelaçados no mesmo debate,
estavam os músicos reunidos para negociar suas diferenças como profissionais da música.
Essas divergências transparecem nas discussões e se tornam pontos conflitantes, impasses
sem solução, uma vez que apontam a multiplicidade de representações conforme o grupo de
pertença dos indivíduos. Requião (2008, p. 156) afirma que a “identidade profissional fica
diluída frente às inúmeras atividades profissionais que exercem, quer seja na área da música
ou não”.
Essa não é uma situação nova, se observarmos, brevemente e com uma visão
ampliada, a profissão do músico em outros momentos históricos no Ocidente. Segundo
Raynor (1981, p. 83), ao referir-se à história das relações sociais que envolvem a profissão de
músico, “nunca houve um período na história em que os músicos não estivessem empenhados
numa amarga luta para manter seu monopólio”. O monopólio a que se refere Raynor (1981) é
o domínio dos serviços musicais prestados à cidade, ou seja, o controle da produção de toda a
música que se tocava e/ou cantava nos eventos (casamentos, funerais, solenidades, torneios de
tiros etc.) pelas guildas de músicos, que surgem ao final da Idade Média e subsistem até
meados do século XVIII. As guildas eram corporações municipais cujos membros eram
mestres em seus ofícios. Eram reconhecidas nas cidades e regiões que atuavam e tinham
regras estritas com relação ao desempenho da profissão, realizando provas de habilitação para
qualificar os aprendizes e excluir os incompetentes. Os mestres das guildas eram também
responsáveis pela formação dos novos profissionais, pois além de dominar as técnicas de
feitura, no caso da música, tocar, cantar, ler e escrever música, os mestres eram capazes de
ensiná-las. Eram responsáveis pela educação com vistas à formação profissional. Os
aprendizes moravam e trabalhavam nas casas dos mestres até completarem a formação,
geralmente, realizada dentro de uma tradição de ensino que valorizava a fidelidade a
repertórios e a instrumentos tradicionais. Portanto, era a guilda de músicos de cada cidade que
fornecia os músicos que tocavam e cantavam na Igreja e nos palácios dos reis, além de fixar
os preços para os serviços musicais contratados também fora do espaço palaciano e
eclesiástico.

63

Cabe ressaltar que, diferentemente das outras guildas, as guildas de músicos não
exerciam seus ofícios em tempo integral. Com o salário insuficiente, os músicos buscavam
outros contratos para realizar serviços musicais menores. Em determinadas regiões da Itália,
por exemplo, os músicos podiam, inclusive, ser mestres-artesãos em outros ofícios,
integrando outras guildas. A disputa entre guildas de músicos pelo prestígio e pelo monopólio
da música executada não era incomum. Todavia, os concorrentes das guildas eram, em grande
parte, os músicos amadores, que não pertenciam às guildas, e disputavam o mercado,
oferecendo música conforme os gostos da população e ofertando valores mais baixos que as
taxas fixadas pelas guildas. Frequentemente, ocorriam rivalidades advindas da acusação de
imitação e plágio entre músicos ou reclamações em função da concorrência externa
(especialmente disputas entre músicos de guildas e músicos amadores). Nestas circunstâncias,
as autoridades (reis ou Igreja) eram convocadas para estabelecer uma regulamentação que
terminasse com as divergências.
Embora as situações sejam distantes no tempo e no espaço, localizadas em contextos
de vida diferentes, é possível identificar características que permanecem como pano de fundo
para as questões acerca do trabalho do músico, que foram apontadas por Raynor (1981), ao
descrever as práticas profissionais ligadas às guildas entre os séculos XV e XVIII na Europa,
e Requião (2008), ao descrever os processos de trabalho de músicos atuantes na música
popular no Rio de Janeiro, a saber: (1) a irregularidade do trabalho do músico, que remonta a
tempos antigos, já que a música não participa das necessidades econômicas básicas da
sociedade, de modo que Raynor (1981, p. 83) qualifica a profissão de “amorfa”, uma situação
que se revela nas práticas profissionais assentadas na pluralidade de funções exercidas pelos
músicos para sobreviver, seja na área da música ou em outras profissões. Essa irregularidade
foi constatada por Requião (2008) e também em nosso levantamento das ocupações dos
músicos brasileiros presentes no debate convocado pelo MinC; (2) as constantes rivalidades
entre grupos de músicos por seus espaços de atuação, que envolvem o prestígio de um ou
outro grupo de músicos, na realidade, uma disputa por mercado de trabalho calcada nas
musicalidades que devem ser predominantes, o que Raynor (1981) destaca no relato acerca da
defesa que as guildas faziam pelo controle da música executada nas festividades das cidades,
fazendo prevalecer as musicalidades de seus grupos, e que aparece, de maneira análoga, nas
falas do debate acerca da Música Brasileira, tanto pela exaltação do patrimônio musical
brasileiro, que necessita de apoio e ações próprias para sua preservação e expansão, com
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vistas a proporcionar a seus autores e intérpretes uma condição adequada ao exercício da
profissão, como pelas divergências de composição da CSM, que representaria os músicos
junto ao MinC.
As questões que se referem às ações necessárias para a preservação da memória
musical e fortalecimento da produção musical do país foram objeto de discussão desde o
início do debate em 2004. Um dos desdobramentos foi a recente aprovação, em dezembro de
2011, na Câmara dos Deputados, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Música,48
que isenta de tributos a produção de CDs e DVDs cujas músicas sejam de autores brasileiros.
A proposta, já encaminhada ao Senado Federal, visa baratear os preços de CDs e DVDs para
incentivar o consumo da produção musical nacional. Novamente, uma das questões que
norteiam as relações de trabalho do músico ressurge - a concorrência. À época das guildas, as
disputas ocorriam entre guildas de diferentes origens ou entre músicos amadores e os
pertencentes às guildas. Atualmente a concorrência é entendida como a disputa com o
mercado internacional, isto é, o estrangeiro. Além disso, há o roubo de obras, a pirataria e o
download ilegal de músicas, dentre outros trabalhos intelectuais digitalizados, que fazem com
que os autores e produtores musicais percam o controle de gerência sobre o uso de suas
músicas. Dessa maneira, a concorrência pode ser compreendida como rivalidades entre
grupos, cujas crenças são desafiadas pelas musicalidades que se julgam preferíveis, de modo
que cada qual busca predominar os valores de seu grupo. Se as situações expostas em
diferentes épocas são análogas, as soluções encontradas também não nos parecem diferentes.
Em todo o caso, o governo é convocado a intervir com o intuito de votar medidas que
privilegiem os músicos cujas musicalidades são consideradas preferíveis, no caso, a dos
brasileiros. Nada diferente do que os músicos das guildas faziam quando, em litígios
intermináveis, solicitavam aos reis que criassem leis e regras que garantissem privilégios a
seu grupo ao perceberem que o monopólio da atividade musical estava ameaçado por outros
grupos que não pertenciam à corporação.
Em artigo escrito para o jornal O Globo, o Presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil do Rio de Janeiro (OAB-RJ), Wadih Damous (2012) questiona se o paternalismo do
governo seria a única solução para a música nacional. Damous (2012) relembra que um dos
objetivos da PEC da Música é proporcionar facilidade de acesso aos bens culturais à
48
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população cujo poder aquisitivo é menor. Além do mais, a justificativa da PEC faz menção à
regra de reciprocidade com relação à isenção tributária para livros, jornais e periódicos. Neste
caso, a isenção é para todos os livros, e não apenas para aqueles cuja autoria seja brasileira.
Então, por que não ampliar a proposta de isenção de tributos para a produção estrangeira de
CDs e DVDs, de maneira que possibilite à população a aquisição de material nacional e
internacional em igualdade de condições? Damous (2012) atribui a decisão de privilegiar a
música nacional à maneira incipiente de se distribuir os direitos de autoria no país e aos
contratos com as gravadoras que, quase sempre, preveem uma baixa remuneração ao artista.
Todavia, a isenção de impostos não implica melhoria da vida financeira do músico, pois seria
necessário regulamentar adequadamente a comercialização das obras. Portanto, é possível
raciocinar acerca da preservação de um repertório, neste caso da música brasileira, pela
proposição de uma medida que, ao proteger da concorrência externa, estabeleça os desejáveis
da sociedade brasileira.
Embora não seja objetivo desta pesquisa analisar as características do trabalho do
músico, o exame das questões que atravessam as conversações dos músicos contribui para a
compreensão dos modos de produzir. Isto permite apreender as múltiplas representações
socialmente constituídas que concorrem para a formação das musicalidades admitidas cuja
elaboração simbólica resulta no corpus de tradições musicais das comunidades. Este
repertório, por seus significados e vínculos simbólicos, assinala as representações identitárias.
Estes contextos são relevantes, pois as representações identitárias instituem não apenas as
práticas profissionais, como também as práticas educativas. Assim, os saberes selecionados
para integrar a coleção de conhecimentos a ser ensinada expõe o que é aceito como educativo,
revigorando os preferíveis dos grupos. Os autores, criadores e compositores em suas criações
individuais operam como sintetizadores de uma expressão própria do grupo ou caráter (ethos)
cultural, o que só é possível pelo conhecimento das tradições e pelo domínio das técnicas de
produção (CARVALHO; SEGATO, 1990), mesmo quando os compositores em rearranjos
criam novos padrões musicais, pois estes também permitem os reagrupamentos sociais. Dessa
maneira, as disputas podem ter outros fatores condicionantes que não sejam apenas as
imposições de mercado, mas o próprio fazer musical, pois a atividade musical tem uma base
subjetiva, no sentido que vincula o sujeito (autor) ou um grupo àquilo que produz. Pelo viés
da sociologia da música, Simmel, citado por Pedler (2010, p. 318), diz que a comunicação
musical é possível porque “a cultura compartilhada circunscreve uma topografia emocional
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indissociavelmente musical e fisiológica e que existe apenas para uma mesma comunidade de
interpretação”. Portanto, a produção musical ou as musicalidades se constituem na expressão
do ethos do grupo e, assim, operam com os significados aceitos por este, uma conduta que
reforça os valores compartilhados, característica do epidítico.
3.2 O Gênero Epidítico
3.2.1 A Música
Como já descrito, o gênero epidítico é uma das situações discursivas descritas por
Aristóteles, que visa persuadir pela comunhão de valores do grupo. Neste gênero não se
instaura propriamente um debate no grupo, mas se reúne para louvar ou censurar valores
(KENNEDY, 1998; WOLFF, 1993). Para Kennedy (1998), os atos do epidítico são a base da
vida social, animal e humana, pois são anteriores e primitivos, estão presentes tanto nos
rituais de demarcação de território e autoridade, e de acasalamento, quanto nas cerimônias
oratórias dos discursos religiosos ou dos discursos em ocasiões festivas. São considerados
também arcaicos, no sentido de que o discurso narrativo faz referência a eventos ocorridos no
passado, isto é, mitos e histórias para os quais as identificações do auditório convergem, que
são descritos, geralmente, em cerimônias e linguagens próprias à ocasião, sendo o orador uma
figura de autoridade que possui um conhecimento específico, ao qual o auditório não tem
acesso. Kennedy (1998, p. 20, tradução nossa) nos diz: “tais discursos confortam ou inspiram
o auditório instilando ou renovando valores e crenças, e um senso de identidade grupal”.49 A
noção de arcaísmo remete ao que se encontra na origem, aos temas que não costumam ser
objeto de debate, pois são pontos de convergência dos grupos. Este autor acrescenta que o
gestual característico do epidítico é acompanhado por ritualizações, as quais consideramos, no
sentido de Lakoff e Johnson (1980), desde as pequenas rotinas que praticamos
inconscientemente até as situações mais solenes que frequentamos durante a vida, pois a
noção de ritual é gerada pelos aspectos de nossa experiência que, aprendidos socialmente e
pela repetição, configuram estrutura e significado às nossas atividades.
A música é parte integrante desses rituais, em que os toques de tambor ou de outros
instrumentos, as narrativas cantadas e as demais sonoridades estão presentes e acompanham
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esses eventos, muitas vezes passando despercebidamente, já que esta é uma rotina vinculada
às ligações simbólicas que agem sobre as pessoas do grupo, fortalecendo a identidade social.
Neste sentido, a música remete à origem, pois não é objeto de conversação, isto é, não é
tematizada, a menos que outro repertório concorra com aquele que forja os laços identitários
do grupo. As tematizações emergem por meio de classificações ou categorizações, o que
evidencia as oposições, revela as referências e afirma os preferíveis dos grupos.
Alguns povos, como os indígenas falantes da língua maxakali (TUGNY, 2007) e os
aborígines australianos (KENNEDY, 1998), por exemplo, instituem os significados e
conhecimentos a respeito do mundo a partir da música, por meio de seus cantos e rituais.
Raynor (1981, p. 69), ao descrever a vida social entre o final do século XIV e meados do
século XVIII na Europa, fornece outras amostras do caráter epidítico da música:

O desenvolvimento das cidades em fins da Idade Média foi um estímulo à
música revolucionária no seio da Igreja. Criou também um modo de vida do
qual a música tinha de exprimir a dignidade e enaltecer as cerimônias. Assim
como a nobreza achava que sua posição e prestígio exigiam as saudações de
trompas e tambores, e nas suas diversões sociais o prazer de instrumentos de
corda e sopro, as classes médias exigiam que a música acrescentasse glórias
simbólicas e concretas aos seus feitos. [...] desejavam música socialmente,
para fomentar a dignidade e a civilização de suas vidas.

Ainda assim, mesmo nas sociedades em que vivemos, a música ocupa esses espaços
em eventos e cerimônias de todo o tipo com o repertório adequado à ocasião, o que também
ocorreu em algumas situações da campanha pelo retorno da educação musical, a saber: (1)
nos momentos que precederam a Audiência Pública, grupos de música formados por
licenciandos tocaram nos corredores do Congresso; (2) um coral de alunos cantou na abertura
da sessão de votação do PL na Comissão da Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos
Deputados (PEREIRA, 2010); (3) as falas do Senador Roberto Saturnino Braga, durante a
Audiência Pública, acerca de Villa-Lobos e dos eventos de canto orfeônico nos estádios, bem
como a narração da cena de filme de guerra em que a canção Stille Nacht (Noite Feliz) é
usada como uma ilustração do poder da música (SENADO FEDERAL, 2006a); (4) artistas
cantam o samba Vai Passar em reunião com o Ministro, em alusão à ideia de que o PL iria ser
aprovado.
Essas são circunstâncias das quais a música participa para comungar valores cujos
significados só podem ser apreendidos porque os sujeitos envolvidos conhecem as referências
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culturais, ou seja, são formas de expressão familiares, o que, de alguma maneira, mostra que
pertencemos a mesma comunidade histórica e fomos educados em seus modos de expressão
(MAZZOTTI, 2007). Assim, ao reforçar laços de identidade, a música contribui para definir e
marcar os espaços sociais que os grupos frequentam. Portanto, é relevante compreender o
processo inteiro que envolve músicos (orador) e os ouvintes (auditório) que se colocam por
meio da música e das musicalidades que buscam prevalecer, ou seja, uma situação
tipicamente retórica em que a música, opera a retórica do epidítico. Neste contexto, a música
é entendida como musicalidades, e não como manifestações variadas de uma música abstrata
e ideal, que existe independente da ação humana, pois assim como não há uma cultura
universal, não existe uma música universal, absoluta, que paire acima dos sujeitos. Embora o
fenômeno sonoro-musical seja universal, diferentes culturas forjam musicalidades diversas,
pois estas construções são sociais e, para que algo se torne conhecido e familiar, é necessário
que tenha integrado o conjunto de vivências dos sujeitos em algum contexto e momento da
vida, ou seja, é preciso que o indivíduo tenha sido apresentado às maneiras de expressão, o
que ocorre no processo educativo (MAZZOTTI, 2007).
3.2.2 A Educação
Com o intuito de observar o que se julga educativo em música, delineamos algumas
características do trabalho do músico e da função que a música ocupa na atividade social.
Essas questões referem-se ao que os grupos dizem ser o real e as maneiras de validarem suas
práticas pelo que consideram ser desejável e preferível. Essas são situações sociais que
podemos apreender pelas práticas comunicativas.
O debate, que resultou na aprovação da Lei nº 11.769/08, inscreve a música em uma
situação institucionalizada de ensino-aprendizagem. Portanto, cabe fazer uma reflexão acerca
deste ambiente, que apresenta a música no contexto da educação escolar. O que se entende
por educar? O que se diz educativo na escola? Esta é uma discussão complexa e polêmica,
pois em diferentes sociedades e em tempos diversos de um mesmo grupo social, as
concepções do que seja educar e seus modos de fazer variaram bastante.
Educação é um termo amplo que transita entre os atos de criar, ensinar e formar, em
que o aprendizado proporciona melhorias do educando ao “desenvolver as potencialidades do
ser humano que cada um em si transporta” (REBOUL, 2000, p. 19). Esse desenvolvimento
diz respeito a uma mudança de lugar do educando, de menos educado a mais educado, de um
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tornar-se ‘melhor’ por meio de qualquer aprendizado. O que torna o homem humano, isto é, a
linguagem, as artes, os sentimentos, os pensamentos, entre outros atributos, é resultado de sua
educação, o que envolve tanto atividades assistemáticas e espontâneas como experiências
intencionais e metódicas. Educa-se para tornar “um ser capaz de compartilhar e comunicar
com as obras e as pessoas humanas” (REBOUL, 2000, p. 23), pois não há cultura universal.
Os indivíduos têm hábitos, crenças, gostos e valores que se diferenciam conforme seus
grupos, nos quais são educados.
Hirst (1971) aborda o tema da educação caracterizando os atos de ensinar e de
aprender, ambos polimorfos. A intenção do ensino é produzir aprendizagem, isto é, alcançar
outro estado, de modo que aquele que aprende, passa a conhecer o que não sabia, fazer o que
não era capaz ou acreditar em algo diferente de antes. Embora tanto ensino quanto
aprendizagem sejam atos intencionais, a aprendizagem pode ocorrer por vários meios:
tentativa e erro, descoberta, observação etc.
Mesmo que as atividades de aprendizagem possam acontecer de maneira aleatória,
não é da natureza da escola acreditar nesta concepção de aprendizagem. De que maneira a
escola atua? Reboul (2000) apresenta a escola como um estabelecimento para ensino coletivo
que é estável, uma vez que existe antes e depois que as pessoas a frequentem. Como toda
instituição, existe para cumprir uma função, aqui entendida como utilidade, sendo a função de
ensinar, o que diferencia a escola das demais instituições. Mas o que a escola ensina? Este
mesmo autor distingue o saber escolar de outros, delineando que estes são: organizados,
encadeados de modo lógico e adaptados para o entendimento dos alunos; são argumentados,
pois se apresentam como justificáveis e, ao mesmo tempo, são passíveis de crítica; são
desinteressados, porque interessa a aprendizagem da autonomia do próprio aluno e também
são saberes a longo prazo, isto é, servirão para serem aplicados em situações futuras, para se
orientar na vida.
E para que servem estes saberes, se parecem abstratos ou mesmo longínquos? A Lei
nº 9.394/96 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que rege a educação escolar
brasileira, estabelece que a educação “tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho” (BRASIL, 1996). Estes fins (exercer a cidadania, qualificar para o trabalho) são
fórmulas abstratas, pois nada dizem a respeito do cidadão e do trabalhador que se deseja, já
que essas finalidades só podem ser reconhecidas em uma dada cultura de uma determinada
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época. Isto significa que, embora a necessidade de ser educado seja universal, os conteúdos e
contextos são variáveis, uma vez que a escola não é o espaço único onde ocorre a educação.
No entanto, mesmo sem se constituir em único espaço educativo, a escola é responsável por
comunicar alguns valores e saberes que desapareceriam, caso a escola não existisse
(REBOUL, 2000).
Então, o que deve ser ensinado? Por que se escolhe ensinar uma coisa e não outra?
Ao se estabelecer quais áreas do conhecimento devem participar da educação escolar, quais
componentes curriculares devem estar presentes no processo educacional e quais devem ser
seus conteúdos obrigatórios, temos à mostra o que a sociedade determina como relevante para
a educação escolar, a partir do que pensa ser preferível no conjunto de saberes educativos.
Considerando que a educação escolar é intencional, ao estabelecer o que é desejável para os
grupos, ensina-se os mesmos valores e saberes fundamentais, de modo que se educa para
inserir o indivíduo na sociedade, habilitando-o a participar das variadas comunidades que
frequenta e frequentará em sua vida.
Desse modo, o discurso educativo, ao estruturar o que deve ou não pertencer ao
âmbito da educação escolar, sustenta-se no gênero epidítico. Kennedy (1998, p. 222, tradução
nossa) comenta que os atos do epidítico “estão quase universalmente envolvidos com a
transmissão e reforço de valores tradicionais”.50 Nos discursos epidíticos, “o orador procura
criar uma comunhão em torno de certos valores reconhecidos pelo auditório” (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 57). Dessa maneira, o orador se aproxima do educador,
pois o que diz não pretende suscitar controvérsias, e sim, aumentar a adesão do grupo ao que
já é aceito. Diante dessas considerações, então, qual é a música que deve ser ensinada na
escola? Reboul (2000, p. 81) responde que vale a pena ensinar “o que integra cada indivíduo,
de um modo duradoiro, numa comunidade tão vasta quanto possível”. Na mesma linha de
pensamento, Penna (2010, p. 27) sustenta que “a função do ensino de música na escola é
justamente ampliar o universo musical do aluno, dando-lhe acesso à maior diversidade
possível de manifestações musicais”. Estas experiências permitem que os sujeitos
desenvolvam seus esquemas de percepção e interpretação do mundo, ou seja, sejam capazes
de compartilhar e comunicar com as obras e as pessoas - sejam educadas ou eduquem-se
(REBOUL, 2000). No caso do ensino de música, Penna (2010, p. 37) diz que a apreensão da
50

“[...] they are almost universally concerned with transmitting and enhacing traditional values”.
(KENNEDY, 1998, p. 222).
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música “requer previamente o domínio de referenciais que permitam perceber essa música
como significativa”. Portanto, entende-se que a música é conforme o grupo social, e serão
tantas quanto forem os auditórios.
Nesta linha de raciocínio, observamos que na comunicação humana, bem como na
atividade educativa, não temos a certeza de que as ações intencionais do orador/professor
produzam no auditório/aluno as alterações supostas, uma vez que os esquemas conceituais
dos indivíduos são construídos nas diversas interações sociais. Para que possamos apreender
os significados, embora possamos ser movidos por outras formas de expressão, precisamos
ser educados nos modos de produção próprios dos grupos, pois “a educação é
fundamentalmente, aprender os significados compartilhados pela negociação de
diferenças.” (MAZZOTTI, 2007, p. 81). Isto é o que ocorre também com a música e seu
ensino (DUARTE, 2004). De modo que, para compreender as práticas musicais de um grupo,
é necessário conhecer a éndoxa do grupo, ou seja, conhecer as opiniões aceitas e
compartilhadas pela maior parte de seus integrantes e que caracterizam a base de construção
de suas constituições identitárias. É este vocabulário comum, construído nas conversações
sociais, que expõe os acordos estabelecidos entre oradores e auditórios, e que sustenta as
identidades grupais.
3.2.3 A Influência do Orador
O discurso que demarca o que é educativo distingue-se por louvar e censurar valores.
Os valores englobam as crenças, que estabelecem os desejáveis e os preferíveis das
comunidades cujos significados são afirmados pelo orador numa atitude retórica. O trabalho
retórico se situa numa trilogia que envolve a energia que impele o orador a expressar-se, a
recepção do auditório e mensagem cifrada em seus significados (KENNEDY, 1998). No
entanto, como já descrito, as vinculações ato-pessoa e a influência recíproca que os grupos
exercem sobre a imagem de seus membros participantes acionam a interação entre orador e
discurso, de modo que não apenas o mesmo discurso produz um efeito diferente conforme o
orador, como também a credibilidade do que é enunciado é influenciada pela impressão que o
auditório tem do orador.
Estas situações transparecem na Audiência Pública, como já analisado no capítulo
anterior. A primeira situação, em que o discurso muda o significado conforme aquele que o
enuncia, ocorre quando a Prof.ª Liane Hentschke faz a analogia da música a uma commodity
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(mercadoria), um argumento que é repelido pelo Senador Cristovam Buarque, pois, para o
Senador, assemelha-se ao argumento de um político, e não ao de uma professora. O Senador
analisa o valor da analogia anterior como equivalente a apresentar Deus como commodity:
“Daqui a pouco vai ter gente justificando as igrejas que criam, porque a gente vai poder
exportar religiões. Aí Deus virou uma commodity.” (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 196).
Embora seja um aliado dos músicos e educadores musicais na proposição do retorno do
ensino de música à escola regular, o Senador desqualifica a analogia a partir do que julga ser a
música e sua função, e pela vinculação ato-pessoa prejudica o prestígio da oradora. Perelman
e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 355) comentam que “o ato desta [da pessoa/orador] porque
julgado incompatível com as convicções oriundas da experiência, é tratado como mentira,
desconsidera seu autor e causa dano a todos os seus testemunhos anteriores”. A segunda
situação é a exposição de um artista, o violonista Turíbio Santos, acerca das contribuições de
Villa-Lobos para todos os campos da música brasileira, inclusive a educação musical, com a
descrição de sua atuação nestas áreas, o que é reforçado pelo Senador Roberto Saturnino
Braga. Villa-Lobos é invocado como figura de autoridade, uma modalidade do vínculo atopessoa, em que “quanto mais importante é a autoridade, mais indiscutíveis parecem suas
palavras” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 351). Ao evocar a figura de
Villa-Lobos como autoridade, Turíbio Santos amplifica sua própria autoridade como
expositor. Kennedy (1998) afirma que, nesses casos, o nome do autor é suficiente para a
eficácia da persuasão, não sendo necessário apresentar outras razões.
Estas circunstâncias da Audiência Pública apontam para a relevância da interação
entre discurso e orador, de maneira que a influência do orador já começa pelo que o auditório
sabe a respeito de seus atos ou posicionamentos. Ao “caráter moral do orador projetado no
discurso para assegurar credibilidade e adesão do auditório”, denomina-se ethos (KENNEDY,
1998, p. 42, tradução nossa).51 Portanto, uma vez que se pretende analisar uma situação de
debate, nenhum discurso pode ser separado daquele que o pronuncia. O orador e o discurso
por ele enunciado estão vinculados. A relevância do orador tende a aumentar em episódios em
que a ambiguidade e a polissemia são dominantes, ou quando a comunidade é afrontada em
suas crenças, o que ameaça a coesão e a própria existência do grupo, uma vez que os
discursos ganham interpretações diversas, segundo o sujeito que argumenta. Daí, surge a
51

“the moral character of the speaker projected into a speech (or text) to secure credibility or
sympathy with audience or reader” (KENNEDY, 1998, p. 42).
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necessidade de negociar as diferenças, na busca de mediar o que se apresenta como problema.
Esta é uma situação retórica que pode ocorrer entre quaisquer grupos, por exemplo:
professores e alunos (mesmo em condição de ensino) ou entre professores e outros sujeitos da
sociedade civil, como no debate acerca da obrigatoriedade do ensino de música nas escolas
regulares. No contexto, onde as oposições emergem, os oradores autorizados pelos grupos
mostram muito dos valores pertencentes aos sujeitos sociais envolvidos na questão. Ainda
nesta circunstância prevalece o gênero epidítico, pois a influência corrobora os valores do
grupo (MAZZOTTI, 2011; PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005).
A aprovação da lei que torna a música conteúdo obrigatório na educação básica foi
publicada com o veto à proposta de que o conteúdo de música fosse ministrado por
professores com formação específica na área. Segundo Pereira (2010), a possibilidade do veto
integral ao PL foi uma possibilidade recorrente ao longo desta campanha, uma oposição
sinalizada durante a Audiência Pública pelo representante do MEC que lá esteve presente,
Murilo Hingel, que encerra sua fala afirmando que “ficará difícil defender a introdução da
música como disciplina no currículo obrigatório da educação básica, particularmente do
ensino fundamental” (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 193). Esta possibilidade fez com que o
GAP buscasse as articulações necessárias para que tal fato não ocorresse. Com relação à
proposta de quem deveria ministrar o conteúdo de música, a oposição foi claramente marcada
pelo Deputado Frank Aguiar quando pretendeu reescrever este trecho do PL, pouco antes da
sua votação na Câmara dos Deputados, o que não aconteceu, de fato. No entanto, a sanção
presidencial vetou esta proposta.
Assim, entendemos que o veto à formação especifica na área coloca esta questão na
dimensão do ethos, pois as disputas se localizam na definição de quem deve ser o professor de
música na escola, quem deve ser o orador reconhecido e credenciado para articular os saberes
educativos acerca de determinado conteúdo. No contexto escolar, no discurso do ensino, o
orador é o professor. Embora o discurso do ensino aproxime-se do discurso da ciência, tal
como categorizado por Aristóteles, isto é, o objetivo é demonstrar a verdade de uma
proposição que pertence a um campo do saber (WOLFF, 1993), de fato, não há limites rígidos
entre as técnicas discursivas utilizadas, pois uma situação retórica pode atravessar uma
experiência de ensino, se considerarmos que o processo educativo mobiliza esquemas
perceptivos, afetivos e cognitivos dos sujeitos. O item vetado contraria o disposto na
legislação educacional brasileira, que requer o diploma de licenciado em cursos de formação
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docente. Embora esta decisão não se sobreponha ao que estabelece a legislação educacional,
sugere que para ensinar música nas escolas não há necessidade de formação em cursos de
licenciatura. Dessa maneira, o veto e a mensagem de justificativa mostram que esta disputa
está para além de uma regulamentação legal da profissão de professor, em que diferentes
figuras de autoridade são convocadas para sustentar as argumentações nestas circunstâncias (o
senso comum, os artistas, os especialistas etc.).
As oposições e as divergências revelam muito acerca das crenças e dos valores dos
grupos. Neste sentido, cabe uma análise mais detalhada do veto presidencial, pois este
evidencia as oposições no que se refere à concepção de música e seu ensino, expondo os
diferentes posicionamentos. Com relação à profissão de professor e ao ensino de Arte no
contexto escolar, existem alguns aspectos ainda indefinidos ou mal compreendidos, que
atravessam o debate do ensino de música, expressos nas razões do veto presidencial, que
remetem à identidade profissional do professor.
3.3 O Professor
3.3.1 A Profissão do Professor
A justificativa ao veto foi divulgada na forma de mensagem do Presidente da
República, publicada no Diário Oficial da União, conforme recordamos um trecho, a seguir
(BRASIL, 2008b, p. 3):

Ouvido, o Ministério da Educação manifestou-se pelo veto ao seguinte
dispositivo:
Art. 2º
“Art. 2º O art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
‘Art. 62. .......................................................................................
Parágrafo único. O ensino da música será ministrado por professores com
formação específica na área.’ (NR)”
Razões do veto
“No tocante ao parágrafo único do art. 62, é necessário que se tenha muita
clareza sobre o que significa ‘formação específica na área’. Vale ressaltar
que a música é uma prática social e que no Brasil existem diversos
profissionais atuantes nessa área sem formação acadêmica ou oficial em
música e que são reconhecidos nacionalmente. Esses profissionais estariam
impossibilitados de ministrar tal conteúdo na maneira em que este
dispositivo está proposto.
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Adicionalmente, esta exigência vai além da definição de uma diretriz
curricular e estabelece, sem precedentes, uma formação específica para a
transferência de um conteúdo. Note-se que não há qualquer exigência de
formação específica para Matemática, Física, Biologia etc. Nem mesmo
quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define conteúdos
mais específicos como os relacionados a diferentes culturas e etnias (art. 26,
§ 4º) e de língua estrangeira (art. 26, § 5º), ela estabelece qual seria a
formação mínima daqueles que passariam a ministrar esses conteúdos.”

As razões ao veto centram-se na compreensão da “formação específica na área”,
pois, de acordo, com a mensagem o seu significado é indefinido e ambíguo. Além disso,
refere-se ao Artigo 62 da Lei nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sem
indicar, com clareza, a articulação entre o referido Artigo e o entendimento que o termo
“formação específica” abrange, se formação musical, pedagógica em música ou de outra
categoria. Na justificativa, comenta-se ainda acerca de uma formação “acadêmica” em
música, ou seja, formação universitária, não necessariamente a formação pedagógica
realizada nos cursos de licenciatura, o que aumenta a polissemia. Portanto, é necessário
observar a relação atribuída entre o Artigo 62 e a designação “formação específica na área”. O
que estabelece o Artigo 62?
O Artigo 62 está no Título VI da Lei nº 9.394/96, que define quem são os
profissionais da educação e fixa sua formação profissional, licenciando-o para atuar em sala
de aula nos ensinos médio e fundamental:
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do
ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal
(BRASIL, 1996).

Portanto, está estabelecido que os cursos de licenciatura formam professores para os
sistemas de ensino, em suas áreas específicas, admitindo diploma do curso normal para atuar
na educação infantil e nas quatro séries iniciais do ensino fundamental. Anexado a este Artigo,
foi publicado um Regulamento esclarecendo e reafirmando a atuação multidisciplinar do
magistério na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (Art. 3º; § 2º), e esta
formação docente deve ser realizada, preferencialmente, nos cursos normais superiores. Já o
Art. 3; § 4º estabelece que “a formação de professores para a atuação em campos específicos
do conhecimento far-se-á em cursos de licenciatura, podendo os habilitados atuar, no ensino
da sua especialidade, em qualquer etapa da educação básica” (BRASIL, 1999). Assim, a
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profissão de professor é instituída por Lei, uma vez que tem regras para seu reconhecimento e
exercício, em que o diploma de licenciado é condição para ensinar nas escolas regulares.
Porém, nem sempre o trabalho docente ocorreu dessa maneira. Todas as atividades
profissionais são livres, com exceção das regulamentadas por Lei, as que requeiram alguma
formação escolar em qualquer nível. Ao longo de pouco mais de um século, houve uma
modificação de perspectiva com relação à educação escolar. De início, a educação escolar era
destinada a poucas classes sociais e, gradativamente, tornou-se uma demanda da população.
Isso gerou a necessidade de se produzir conhecimentos a respeito dos processos de ensinoaprendizagem e de objetivar o trabalho docente (MAZZOTTI, 1993).
As reformas educacionais promovidas por decretos e leis foram inúmeras. Observemos
apenas as mais recentes e as que modificam a qualificação do professor para o exercício de sua
profissão. Em 1961, foi aprovada a Lei nº 4.024 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
No tocante à formação do magistério, resumidamente, esta lei firmava que para a atuação no
primário (equivalente ao primeiro segmento do ensino fundamental atual), a formação
realizava-se no curso normal. Para os demais níveis de ensino escolar, a formação de
professores realizava-se em Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras.
Em 1971, com a publicação da Lei nº 5.692, a formação requerida para o magistério
foi reformulada, exigindo o nível superior em cursos de licenciaturas. As modalidades de
licenciaturas vinculavam-se ao nível de ensino: licenciatura de curta duração, exigência mínima
para atuar em todo o Ensino de Primeiro Grau (atual Fundamental), e a licenciatura plena,
formação mínima para atuar nos Ensinos de Primeiro e Segundo Graus (atuais Ensinos
Fundamental e Médio). Com isto, o licenciamento era obtido nas graduações específicas da área
de atuação, ou seja, fixou-se a exigência de cursos específicos para a formação docente, o que
modificou também as graduações nas áreas de conhecimento específico. A Lei nº 9.394/96
revogou as anteriores, mantendo a exigência de formação mínima e separou legalmente os
cursos de bacharelado e de licenciatura. Dessa maneira, se as licenciaturas são cursos destinados
especialmente à formação docente, então “professor” é uma profissão regulamentada, a única
que tem o direito de ensinar nas escolas.
A formação exigida para lecionar nas escolas as disciplinas de Biologia ou Matemática
é a licenciatura nas respectivas áreas, ou seja, esta é a formação específica requerida. Porém, o
veto afirma o oposto: “note-se que não há qualquer exigência de formação específica para
Matemática, Física, Biologia etc.” (BRASIL, 2008b, p. 3). De fato, o termo “formação
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específica” fica indefinido, abrangendo múltiplos significados que transparecem na
mensagem. Neste caso, formação específica pode ser interpretada como formação de
especialista em curso de pós-graduação, o que torna o veto pertinente, pois não há exigência
deste tipo de formação para estas disciplinas nem para os conteúdos mais específicos de
diferentes culturas e etnias, e línguas estrangeiras, citados, mais adiante, na mensagem de
justificativa ao veto. A única formação mínima exigida é o curso de Licenciatura tanto para o
ensino dos conteúdos sugeridos como para lecionar as disciplinas da matriz curricular.
Assim, o veto à formação específica na área, desde que entendido como formação em
curso de licenciatura, é impróprio, pois a Lei nº 9.394/96 exige a licenciatura para ensinar na
educação básica. Porém, se o veto é inadequado e a justificativa aciona interpretações diversas,
o que ocorre com o ensino de música na prática? Quem é o profissional que ao longo desses
anos está na escola ministrando este conteúdo?
3.3.2 O Professor de Música
A legislação educacional, de alguma maneira, ao longo dos anos buscou contemplar
o ensino de arte, o que incluí o ensino da música. No entanto, o fato de a arte estar incluída
nas políticas educacionais não foi, até o momento, garantia da concretização de sua prática na
escola. Esta fica à mercê da maneira como as escolas instituem o seu cotidiano educativo.
Segundo Penna (2010, p. 122), a “[...] presença da arte no currículo escolar tem sido marcada
por indefinição, ambiguidade e multiplicidade”.
Nesta perspectiva, um dos temas recorrentes no debate acerca do ensino de Arte é a
presença da polivalência, tanto na formação do professor quanto na demanda do ensino
escolar. Esta foi uma das reivindicações dos grupos de professores e músicos que se
envolveram na preparação da Audiência Pública acerca do retorno do ensino da música à
escola em 2006, e a polivalência, em uma argumentação pela regra de reciprocidade com as
demais linguagens artísticas, foi um dos temas que apareceu na justificação do PLS
330/2006,52 no Parecer da relatora, Senadora Marisa Serrano,53 e nas falas dos professores

52 Anexo
53

D desta dissertação.

Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/Materia/getPDF.asp?t=23329&tp=1>. Acesso
em: 16 maio 2011.
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Sérgio Luiz Ferreira de Figueiredo e Liane Hentschke durante a Audiência Pública54
(PEREIRA, 2010).
A professora Liane Hentschke, em seu depoimento na Audiência, afirmou que, a
partir de 1971, com a Lei nº 5.692, a Educação Artística passou a ser obrigatória na educação
básica. Para tanto, um único professor conheceria todas as artes, basicamente, reduzidas a:
artes cênicas, música e artes visuais. O ensino superior, por determinação legal, criou os
cursos de licenciatura em Educação Artística para a formação docente. No entanto, “o
professor, por possuir formação polivalente, não se sentia em condições de trabalhar com
música nas escolas”, o que gerou, nestes últimos 35 anos, um quadro de “um quase total
abandono do ensino de música nas escolas” (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 186).
Um desdobramento da polivalência, consequência da obrigatoriedade da Educação
Artística instituída pela Lei nº 5.692/71, foi a superficialidade do ensino de artes, gerando a
diminuição da sua significação para a formação dos estudantes, em que “as artes assumiram
papéis de entretenimento, alegrando as festas das escolas, sendo consideradas, em muitos
contextos, como atividade periférica no currículo escolar” (FIGUEIREDO, 2011, p. 11).
Nesta linha de raciocínio, Fonterrada (2008) coloca que, com a Lei nº 5.692/71, a atividade de
Educação Artística foi instituída no lugar da disciplina educação musical. A autora ressalta
que a disciplina foi substituída pela atividade e que, ao deslocá-la para outras áreas do
conhecimento, no caso a área de Comunicação e Expressão, o Estado contribuiu para o
enfraquecimento de sua permanência na escola. No entanto, de acordo com a Lei nº 5.692/71,
a Música era uma linguagem artística prevista como componente curricular da Educação
Artística, incluída na área de Comunicação e Expressão. Pires (2003) ressalta que o ensino de
música na escola se inseria como prática educativa não obrigatória desde a década de 60, ou
seja, sua presença era de caráter opcional. Diferentemente, Fonterrada (2008) também coloca
em oposição a espontaneidade proposta pelas atividades de Educação Artística e a ditadura
militar vigente à época, de maneira que as atividades de Educação Artística operavam uma
falsa liberdade de expressão, esvaziada em seu conteúdo, uma vez que a livre expressão
muitas vezes se confundia com o improviso no planejamento e com a ordenação aleatória de
conteúdos a serem ministrados.

54 Anexo

B desta dissertação.
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Os professores operam com um mínimo de regras e têm, como preocupação
maior, não tolher a expressão de seus alunos. Livre expressão é a palavra de
ordem. Interessante observar que esse discurso libertário ocorria nas aulas de
educação artística nas décadas de 1970 e 1980, justamente a época do
governo militar. Parece que, nesse momento, a educação artística funcionava
como válvula de escape, único espaço aberto, na escola, à liberdade de
expressão, que, no entanto, não se constituía realmente - afinal, como fazêlo? -, mas como simulacro (FONTERRADA, 2008, p. 219).

Fonterrada dissocia a noção de arte, visto que a educação artística não permite a
prática da verdadeira arte, pois era como simulacro, isto é, um instrumento para alienação dos
sujeitos, e não para a expressão artística, de fato. Outra questão é que a oposição do regime
político vigente aos procedimentos pedagógicos escolares é imprópria, se observarmos os
movimentos que ocorriam na educação escolar na década de 70. Argumentando sob outra
perspectiva, Pires (2003) relembra que, na legislação da década de 60, o ensino de música era
opcional e o canto orfeônico era previsto. No entanto, gradativamente, a prática escolar
cotidiana substitui o canto orfeônico, permitindo o estabelecimento da pedagogia da
criatividade. A Lei nº 5.692/71 foi apenas o amparo legal que institucionalizou esta rotina.
Neste mesmo sentido, Fuks (1991 apud PENNA, 2010) sustenta que a polivalência
vem ao encontro de uma tendência que se instalou na educação, no período pós-guerra. No
Brasil, o canto orfeônico perdeu sua força uma vez que se sustentava na política projetada
pelo Estado Novo. Com isso, a pedagogia escolar se aproximou dos movimentos mais
experimentais, com ênfase na criatividade e nas propostas de arte-educação, de modo que a
Lei nº 5.692/71 apenas corroborou uma prática já existente. Desse modo, Pires e Fuks, este
citado por Penna, situam o ensino de música, em um contexto mais amplo, em que a
determinação legal responde a tendências que vigoravam em consonância com as práticas
pedagógicas escolares para o ensino de artes adequadas à época.
Porém, assim como Fonterrada (2008), outros profissionais da área atribuem o
desaparecimento da música na escola à Lei nº 5.692/71. Penna (2010) afirma que alguns
autores opõem as Leis nº 5.692/71 e nº 9.394/96, sustentando que a Lei vigente resgatou o
ensino de música. De uma Lei para outra, ocorre uma mudança de designação. A Educação
Artística passa a ser nomeada como ensino de Arte. 55 Embora o curso de graduação em
Música já existisse, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos das diferentes
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De fato, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 apenas aponta esta
modificação nos termos, o que é instituído pelo Parecer nº 22/2005, atrelado às Diretrizes Curriculares
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linguagens artísticas foram aprovadas a partir de 2002.56 No entanto, se as mesmas questões
permanecem na prática escolar, torna-se necessário repensar o porquê de certas resistências a
mudanças. A aprovação de uma Lei não resulta em sua execução imediata e nestes intervalos
de adaptação os sujeitos, atores sociais, buscam as soluções que se adequem às normas
regulamentadas que, ao mesmo tempo, aproximem-se de seus fazeres cotidianos, isto é, de
suas práticas familiares e já conhecidas. Esses movimentos de adaptação e de ajuste garantem
as resistências e a inércia de modificar algo já instituído e em funcionamento.
Com relação à indefinição, à ambiguidade e à multiplicidade do ensino de Artes,
marcado pela presença da polivalência, Penna (2010) destaca mais fatores favorecedores desta
situação: (1) a publicação de livros didáticos de Educação Artística, nas décadas de 70 e 80,
com ênfase nas Artes Plásticas; (2) a ampliação das oportunidades de acesso à escola à
população, visando um alcance social maior e uma educação global, o que confirma uma
dissociação entre ensino de música adequado para a escola regular e ensino especializado de
música, em que este se aproxima do padrão tradicional de ensino de música, mais próprio das
escolas especializadas de música; (3) o estabelecimento de quatro modalidades artísticas
(artes visuais, música, teatro e dança) a serem trabalhadas no ensino fundamental pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), lançados em 1997, sem orientações definidas de
abordagem na escola (quais linguagens, como e quando inseri-las na sala de aula); (4) as
ambiguidades na formação docente, uma vez que nas séries iniciais do ensino fundamental, a
professora, com formação nos cursos normais, é quem trabalha com todos os componentes
curriculares, inclusive o ensino de Arte.
Neste quadro sintético, é possível observar a variedade de situações que se
entrecruzam, expondo a polissemia de significados que emergem, a partir do que se espera de
um ensino de música na escola. Essa discussão entre autores coloca em evidência os múltiplos
olhares e as maneiras de atuar acerca da presença/ausência do ensino de Arte, especificamente
da Música, na educação escolar. No aprofundamento deste debate, interessa observar de que
lugares os sujeitos falam, o que os discursos apontam como preferíveis em um escalonamento
de valores e quais linhas de raciocínio estão envolvidas nos discursos dos sujeitos acerca do
objeto.

56

Pareceres que aprovam e estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação
e m M ú s i c a . D i s p o n í v e i s e m : < h t t p : / / p o r t a l . m e c . g o v. b r / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=12991>. Acesso em: 29 jul. 2011.

81

A polivalência foi uma prática adotada na década de 60, e institucionalizada na
década seguinte, por se adequar às ações educativas daquele momento social, histórico e
político. Está extinta por Lei. No entanto, permanece e permeia o ensino das linguagens
artísticas nas escolas regulares. Pelo menos, mesmo com as licenciaturas específicas
instituídas para cada linguagem artística, ainda é uma demanda dos concursos públicos que
insistem na contratação de professor de Arte, muitas vezes sem especificar a linguagem
artística requerida. É objeto de debate nos grupos sociais envolvidos na profissão. Os
professores de música dizem que a polivalência no ensino de Arte, de alguma maneira,
prejudica ou opõe-se à presença da música na escola. Então, por que este grupo não consegue
estabelecer outra ação? Seria a causa, a ausência de concursos promovidos especificamente
para a área? Seria devido aos professores de música terem pouca carga horária nas escolas ou
serem quantitativamente poucos em relação a toda categoria de professores? Existiria, na
prática escolar, algo que reforce esta maneira de atuar? A polivalência no ensino de Arte
funda-se em uma concepção de integração das linguagens artísticas. Esta é uma maneira de
fazer e, inclusive, uma possibilidade de leitura dos PCNs para o ensino de Arte (PENNA,
2010).
Os modos de vida das pessoas determinam suas interpretações do mundo, a maneira
como o apreendem, bem como suas representações. São as experiências que forjam as
atitudes e as falas dos sujeitos, que constroem, de modo partilhado, suas opiniões, conceitos e
teorias a respeito de um dado objeto social (JODELET, 2001). De maneira análoga, ocorre
com as práticas profissionais, pois seus modos de fazer, de trabalhar, são os referentes. Com
isso, as noções e conceitos a respeito do trabalho e da profissão são construídos a partir das
práticas sociais mais rotineiras.
Tomemos como exemplo duas situações. Para os professores (em grande parte
mulheres) formados para atuar nas séries inicias, com formação nos cursos normais, e
responsáveis por ministrar conteúdos em todas as áreas do conhecimento, o ensino de música
deve ter uma concepção diversa daquela em que o professor, licenciado em música ou em
Educação Artística com habilitação específica, e que, provavelmente, educou-se em escola
especializada de música e na universidade, por meio de um ensino técnico profissionalizante,
adquirindo alguma habilidade no manejo de instrumentos musicais. Embora ambos os grupos
atuem na escola e possam concordar que o ensino de música seja relevante, encontramos

82

diferentes compreensões a respeito de sua utilização e finalidade, além das maneiras de
ensinar.
Duarte (2004), ao pesquisar acerca da concepção de professores de música,
licenciados na área, sobre as funções do ensino da música na escola, identificou que, além da
concepção instrumental (prática pedagógica que valoriza tocar, ler e compor) e da concepção
cooperativista (o ensino de música auxilia outras disciplinas), a maior parte dos professores
sustentava uma concepção romântica do ensino de música. Despertar a sensibilidade e a
criatividade, proporcionar a autotransformação do aluno, formar o gosto musical e
transformar a escola foram as expressões mais frequentes nas entrevistas dos professores com
relação às funções do ensino da música. Quanto à utilização de estratégias metodológicas e de
repertório considerados educativos, as pesquisas identificam certo combate à música da
mídia, de modo que os professores buscam recorrer a repertórios que julguem ser educativos
musicalmente, tanto na quantidade quanto na qualidade, e que não constem das práticas
musicais mais imediatistas dos alunos. Estes profissionais consideram que música é um
componente curricular ativo e transformador do aluno e do contexto escolar.
Em contraponto, Penna (2010) descreve a atuação dos professores nas séries iniciais
e na educação infantil, que não têm formação específica na área de Artes/Música e que
ministram o processo de ensino-aprendizagem em praticamente todos os campos do
conhecimento, com práticas musicais fundamentadas em atividades de audição e canto com
finalidades coadjuvantes. Neste contexto, elas são as professoras de música e a aula de música
se constitui em exercícios de relaxamento, de facilitação no processo de alfabetização, de
apoio a ações da rotina escolar (hora do recreio, da fila, do lanche etc.) e de preparação para
apresentações para a comunidade escolar conforme as datas comemorativas, entre outros
hábitos de natureza equivalente.
Assim, diante de experiências diferenciadas, as representações das finalidades a que
as aulas de música se destinam serão diversificadas. Essa multiplicidade de entendimentos
proporciona uma reflexão acerca dos significados do ensino de música nas escolas, a partir do
ethos docente, em que o veto parcial à Lei nº 11.769/2008 promove um questionamento
acerca da identidade profissional daquele que deve orientar o ensino de música. Então, quais
valores são apontados como os desejáveis para a formação docente?
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3.3.3 A Identidade Docente
Quanto aos cursos universitários para formação docente, é possível identificar dois
grupos distintos com suas maneiras de pensar: um que prioriza o formador de especialistas,
visto que o futuro professor deve conhecer profundamente a área do conhecimento que
ensinará, isto é, um professor não pode ensinar o que não sabe; outro que valoriza a formação
de professores, porque instruir-se no campo do saber que se ensinará não é suficiente, ou seja,
não se pode ensinar sem conhecer as condições cognitivas e sociais dos educandos
(MAZZOTTI, 1993).
Este debate presente nos cursos de formação docente de todas as áreas coloca em
oposição dois auditórios específicos nas universidades que estruturam sua argumentação
conforme a hierarquia de valores que formalizam, já que “o que caracteriza cada auditório é
menos os valores que admite do que o modo como os hierarquiza” (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 92).
Mazzotti (1993) discute que não é possível que as formações de especialista e de
professor sejam as mesmas, pois são modos de fazer diversos, portanto, profissionais
diferentes. Professores e especialistas desenvolvem ações distintas, não equivalentes, uma vez
que trabalham em situações diferentes com objetivos diferenciados e próprios daquela ação.
Na área da música, a oposição entre essas racionalidades também está presente no
ensino universitário: uns pensam que para ser professor de música é suficiente uma formação
sólida como músico, por exemplo, a formação equivalente à preparação de um instrumentista,
regente ou compositor, típica dos conservatórios, escolas especializadas e bacharelados;
diferentemente pensam outros que formam professores, já que na escola regular o ensino de
música tem objetivos diferentes dos característicos de uma preparação de instrumentistas,
compositores ou regentes. O contexto escolar visa uma formação mais global do aluno, dessa
maneira, as metodologias utilizadas são diferentes, e os conhecimentos didático e pedagógico
para este fim prevalecem como o mais relevante.
Neste sentido, Penna (2010) destaca que a escola regular é um espaço educativo que
ainda apresenta desafios ao professor licenciado nos cursos de nível superior em música ou
educação artística, pois o modelo tradicional de ensino de música ainda traspassa, tanto os
cursos de formação docente quanto as experiências pedagógicas nas escolas regulares, o que
foi constatado em pesquisas acerca das práticas escolares no campo da música no Estado da
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Paraíba. O modelo tradicional ao qual a autora se refere está presente nas escolas de música,
em que se prioriza o estudo técnico profissionalizante com poucos alunos, valorizando a
música erudita, o ensino instrumental, e os aspectos de leitura e escrita musical, geralmente
consagrados como a música ‘séria’.
Embora os cursos de licenciatura em música busquem preparar o futuro profissional
para atuar na educação básica, ainda existem dificuldades. Mesmo que bacharelados e
licenciaturas sejam graduações diferentes, muitas licenciaturas ainda têm uma estrutura
curricular semelhante aos bacharelados, diferenciando-se praticamente pela presença das
disciplinas de caráter pedagógico. Dessa maneira, muitas vezes os licenciados não se sentem
aptos para trabalhar no ambiente escolar, pois, além das questões que afetam todas as áreas de
estudo na escola (número excessivo de alunos, salas inadequadas e ausência de recursos
materiais), não houve o aprendizado específico das tarefas docentes. Diante dessa situação,
dão preferência pela atuação em escolas especializadas de música, reconhecendo-as como
locus adequado ao exercício da profissão docente.
Em pesquisa acerca do músico profissional atuante nas casas de shows de música
popular brasileira no Rio de Janeiro, Requião (2008) mostrou que a atividade docente é
habitualmente usada para regularizar as finanças diante da irregularidade da rotina
profissional do músico, seja em aulas particulares, em escolas de música ou escolas do ensino
regular, quando os músicos têm a formação universitária requerida. A autora define o músicoprofessor como aquele em que a profissão docente é colocada em segundo plano em relação
às atividades profissionais de músico, mesmo que aquela seja a mais regular, sob a
perspectiva da frequência e da remuneração.
Assim, a presença tímida do ensino de música na escola, “não se deve apenas à falta
de espaço ou do reconhecimento do seu valor” (PENNA, 2010, p. 150) ou mesmo ao ensino
polivalente das linguagens artísticas como já discutido anteriormente. Acredita-se que muitos
profissionais licenciados em música abandonam a escola por não conseguirem viabilizar um
trabalho de musicalização em ajuste ao contexto escolar, visto que utilizam os referenciais
que são familiares à sua experiência de músico ou às práticas que vivenciou como estudante
de música. Então, preferem ensinar em espaços educativos, tais como escolas de música ou
aulas particulares, que não apenas gozam de maior prestígio social, mas também se
assemelham aos ambientes que frequentaram enquanto alunos para realizar a sua própria
formação em música, antes da universidade.
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A recorrência à representação do exercício da docência com padrões que estejam
calcados na situação de aluno, e não na formação docente, encontra ressonância em outros
setores desta atividade. Alves-Mazzotti (2008) destaca que as professoras das séries iniciais
do ensino fundamental dissociam a prática docente e a formação pedagógica obtida nos
cursos de graduação. Para elas, a teoria é o conhecimento aprendido nas universidades, o que
não se aplica ao cotidiano escolar, que apresenta problemas que a teoria não resolve. Em
busca de uma solução, as professoras se apoiam em práticas adotadas pelas professoras que
tiveram, quando elas eram ainda alunas, ou seja, as crenças e as representações que possuem
acerca de ‘ser professor’ e ‘ser aluno’ não se modificaram, mesmo após os estudos
universitários.
Neste sentido, por meio das descrições feitas por Penna (2010) acerca da atividade
docente em música, supomos uma condição de representação análoga a das professoras das
séries iniciais do ensino fundamental, a respeito do exercício da profissão de professor de
música, em que os saberes produzidos nos cursos de formação docente das universidades
ainda pouco servem ao exercício da profissão, prevalecendo os saberes apoiados nas
experiências pessoais dos músicos enquanto estudantes de música. O trabalho docente
fundamentado na intuição e nas práticas pessoais contribui para a “desprofissionalização da
atividade docente” (GAUTHIER et al., 1998 apud ALVES-MAZZOTTI, 2008, p. 529). Esta
ocorrência gera uma desqualificação dos cursos de licenciatura e, como desdobramento, a
desvalorização da profissão de professor.
Então, de que maneira o veto presidencial à formação específica na área pode
contribuir para nossa reflexão a respeito dos processos identitários que perpassam a formação
nos cursos de licenciatura e a atividade docente nas escolas regulares? Apesar da profissão de
professor ser regulamentada, compreende-se que algumas características permanecem
indefinidas, ao se misturar as práticas dos músicos (tocar, cantar, compor etc.) com as práticas
de docência em música (ensinar as habilidades necessárias para tocar, compor etc.). A
indefinição de uma identidade docente transparece na alternância de hierarquia entre essas
práticas que disputam o delineamento desta identidade social, também expressas na
mensagem do veto, que confunde as profissões de músico e professor de música, ao afirmar
que “no Brasil existem diversos profissionais atuantes nessa área sem formação acadêmica ou
oficial em música e que [...] estariam impossibilitados de ministrar tal conteúdo na maneira
em que este dispositivo está proposto” (BRASIL, 2008b, p. 3). Embora o veto não ultrapasse
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o que a Lei nº 9.394/96 estabelece, a equiparação da atuação de professores de música e
músicos revela as incompatibilidades entre uma determinação legal e a sugestão de uma
prática diversa. A Lei torna o ensino de música obrigatório na educação escolar. No entanto,
mesmo que não se sobreponha à Lei nº 9.394/96, o veto desqualifica o profissional formado
para este ofício perante a sociedade, atestando que outro grupo pode também exercer a
profissão de professor de música na escola, além daquele formado nos cursos de licenciatura
da área de conhecimento. Portanto, esta situação debilita a identidade social do grupo. O ato
de ensinar pode ser realizado por qualquer pessoa desde que fora do espaço da escola, ou seja,
para atuar na educação escolar, é necessária a formação docente.
O recorte que sugerimos neste capítulo analisa as oposições no debate pelo viés da
caracterização dos trabalhos do músico e do professor, que são os referentes na constituição
dos processos identitários das profissões. Dessa maneira, percebemos que o entendimento é
plural e as divergências, em particular, o veto, expõem as concepções de música e de ensino
de música que o MEC aprova em oposição ao que o GAP e os professores de música
apresentam. As concepções dos grupos remetem aos valores e às crenças que estabelecem as
verdades para as comunidades. Esta é a base sobre a qual os grupos orientam e justificam suas
ações, de modo que se tornam de tal modo naturalizadas que, para percebê-las, é necessário
ou empreender um esforço consciente para esta compreensão, ou, como fica mais evidente,
confrontar com outros discursos que se oponham. Neste sentido, fixar metas e fazer
inferências, por exemplo, são ações construídas a partir da experiência e de um entendimento
do mundo que ocorrem conforme as realidades sociais construídas pelos indivíduos nos
grupos.
Assim, agimos conforme concebemos. Para Lakoff e Johnson (1980) estas
concepções se fundamentam em pensamentos e conceitos que se estruturam metaforicamente.
Não é uma questão do uso das palavras, mas como se processa o pensamento humano em
interação com as situações e seus contextos cujos significados produzem as crenças, as
verdades e as categorizações que promovem um sistema coerente sobre o qual justificam-se
as condutas que se julgam adequadas, desejáveis e preferíveis. O conteúdo metafórico que
regula os embates nos discursos geralmente não aparece explicitado nestes. No entanto, a
apreensão e exposição das metáforas podem ser feitas pela análise retórica, que permite
apreender o que é persuasivo para os diversos auditórios.
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CAPÍTULO IV

Os Significados
4.1 Discursos acerca da música e do artista
4.1.1 As qualidades do músico
Ao descrever as características do trabalho do músico no Ocidente, identificamos
como aspectos recorrentes a inconstância da atividade e a disputa pelo mercado de trabalho
assentada na prevalência de um ou outro grupo de músicos, que engendram as respectivas
musicalidades de seus pares. O trabalho do músico não faz parte das operações econômicas de
base das sociedades e não se fundamenta em um conhecimento científico, como ocorre em
outras práticas profissionais. As práticas musicais e da profissão do músico, como já descritas,
constituem-se na cultura, ou seja, os significados das práticas musicais são retirados do que
cada cultura ou grupo social considera ser musical. Daí, a noção de musicalidade.
Geralmente, os artistas em nossa sociedade costumam ser definidos como seres
especiais. Esta é uma representação que circula não apenas entre a população em geral, mas
também é cunhada entre os profissionais de arte (artistas, críticos, professores de arte etc.),
que colocam os artistas, no caso os músicos, em um lugar superior com relação às demais
pessoas. Schroeder (2004) mostra que o discurso veiculado pelos próprios músicos e outros
profissionais da área, ratifica essa concepção idealizada do artista, que aparece nas
reportagens de jornal, nas revistas especializadas de arte, entre outros meios. Uma situação
que se assenta na atribuição de qualidades específicas aos músicos cujo desdobramento é a
afirmação desses lugares ocupados. Expressões tais como: genialidade, inspiração,
sensibilidade, intuição e talento nato contribuem para reforçar essa ideia mítica, forjando uma
identidade do artista ligada ao divino. O mesmo constata Requião (2008) ao pesquisar acerca
do músico profissional atuante nas casas de shows de música popular brasileira no Rio de
Janeiro, em que os próprios artistas mitificam o sucesso de suas carreiras, associando-o a
capacidades naturais e ao dom, em alguns casos, explicitamente, ao fato de serem escolhidos
por Deus.
Essas representações acerca do músico aparecem ao longo do debate a respeito da
Música Brasileira e da Educação Musical, ao operar os esquemas argumentativos que
dissociam, ligam e buscam as analogias adequadas para dizer o que a música, a arte e o
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músico são. Um dos esquemas típicos, que opera a idealização do artista, é o que vincula os
atos à pessoa que o produz, em que as interpretações e as criações musicais são consideradas
como manifestação de uma essência própria e única de determinado músico, então, projetado
como um gênio. Esse argumento baseado na estrutura do real é utilizado pelo Senador
Roberto Saturnino Braga e pelo músico Turíbio Santos ao se referirem a Villa-Lobos na
Audiência Pública, conforme a análise retórica realizada em capítulo anterior. Este tipo de
pensamento tem implicações diversas, entre as quais, a crença no inatismo musical, ou seja, a
crença de que o aprendizado das habilidades necessárias para tocar um instrumento, cantar ou
compor decorre do talento do indivíduo, uma característica nata, e não, de um esforço
associado ao estudo e à preparação do músico cujo domínio das técnicas requer um
aprendizado, um treinamento e um contato continuado com o objeto de estudo
(SCHROEDER, 2004).
Essas noções se revelam nas falas de dois senadores durante a Audiência Pública. A
crença no inatismo aparece no comentário do Senador Cristovam Buarque acerca da função
da música na escola: “e de fato, a música não é, no processo educacional, um instrumento que
ajude a dar emprego para criança. Claro que muitos vão ter talento, mas para todos é
importante. [...] Grandes músicos são raros [...]” (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 196). Já o
Senador Geraldo Mesquita Júnior enaltece a figura do artista ao se dirigir a Turíbio Santos:
(SENADO FEDERAL, 2006a, p. 198):
Essa audiência me deu a grata satisfação de sem demérito aos demais, mas
rever o Turíbio. O Turíbio não tem a obrigação nenhuma de lembrar de mim,
mas eu tenho o dever cívico, inclusive, de lembrar do Turíbio sempre, em
todos os instantes, até quando eu ouço os discos dele. Porque acerca [sic] de
30 anos atrás, eu levei o Turíbio lá na minha terra, no Acre, não sei se ele
está lembrado... (risos) Através da FUNARTE, Lembra Turíbio? Ele foi lá e
extasiou os acreanos, deu lá alguns concertos. O Turíbio, como muitos
músicos brasileiros, hoje ele cumpre um papel importante. É professor de
uma universidade, mas é daquelas pessoas que devia viver numa campânula
de vidro. Entendeu, Turíbio? A imagem que eu tenho das pessoas como
você, de muitos e muitos músicos, alguns inclusive anônimos que a gente
tem por esse País afora. Vocês deveriam estar numa posição em que todo dia
a gente reverenciasse pelo que vocês nos dão, pelo que vocês... Pela
massagem que vocês promovem nos nossos corações.

A ideia de viver numa campânula de vidro, isolado do mundo, é uma imagem
romântica que reforça a noção de reverência ao artista citada pelo Senador, uma fala que
coloca o músico em posição superior a todos os seres, inclusive em relação à função de
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professor universitário que Turíbio exerce. Uma vez que é considerado um ser único, o
músico é distanciado dos homens comuns. A unicidade está no lugar da qualidade, onde se
localiza o ideário romântico, pois apresentar algo como único ou raro é uma maneira de
conceder-lhe mais valor perante o olhar do outro. “O que é único não tem preço, e seu valor
aumenta pelo próprio fato de não ser avaliável” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA,
2005, p. 102). Esta concepção separa os indivíduos em artistas e não artistas e, mais adiante,
forja a concepção dissociada da noção de artista, de modo que o verdadeiro artista é aquele
que se distingue por apresentar os atributos que recorrem aos aspectos que afirmam os lugares
românticos ou lugares da qualidade: o único, o raro, o especial, o genial etc. Uma vez que o
músico é reconhecido por causa de seu talento, uma qualidade nata, que vem da alma, é
comum vincular o artista e sua produção a aspectos místicos ou divinos. Dessa maneira, o
músico encarna a manifestação de uma essência humana, pois a música é anterior e está na
origem do homem, e tal como Deus é força criadora do universo, uma concepção essencialista
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005; DUARTE, 2004). Schroeder (2004) nos diz
que esse pensamento aparece anexado à ideia de intuição e inspiração musical, como algo que
“vem de dentro” do músico, o que, mais uma vez, reforça a ideia de que o verdadeiro músico
é aquele que possui, antes de tudo, intuição musical, condição que se sobrepõe ao
conhecimento técnico, e desconsidera tanto os sentimentos de pertença social, como as
interações e as negociações de significados na construção do conhecimento.
Além de essa conjuntura separar os indivíduos em artistas e não artistas, colocando
os primeiros no lugar do extraordinário, e concorrer para a dissociação da noção de músico,
existem outras implicações resultantes desta representação que analisamos, a seguir. Essa
configuração “vem ocultar o processo de trabalho realizado pelos músicos desde seu
aprendizado musical até o momento em que seu trabalho é consumido pelo
público” (REQUIÃO, 2008, p. 136). As performances e apresentações musicais, em geral,
não são vistas como fruto de um processo de trabalho, de elaboração e de ensaios anteriores.
É resultado do talento, ou do dom, que pressupõe qualidades internas, inerentes ao indivíduo e
que se encontram adormecidas, bastando um estímulo exterior para que se manifestem.
Portanto, nesta perspectiva, a atividade musical desenvolvida pelo artista não é trabalho, o que
se vincula à rejeição da ideia de tratar a produção musical como mercadoria. Assim, o
trabalho artístico autêntico é aquele advindo da doação e do amor à arte. Este é considerado
nobre, logo, de mais valor. Nesta perspectiva, vender os serviços culturais é impróprio, pois a
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atitude mais elevada e que melhor concretiza a relação que se deve ter com a música, como na
relação com Deus, é a que renuncia à compensação financeira, uma vez que o talento não
deve ser comercializado, pois é uma qualidade da alma, recebida de Deus.
Esta compreensão atravessa as exposições dos oradores na Audiência Pública em
dois momentos. Primeiro, quando o Senador Roberto Saturnino Braga descreve as ações de
Walter Moreira Salles ao financiar um projeto de educação musical sem incentivos fiscais,
sustentado apenas por recursos próprios e de outros amigos, um exemplo considerado
“edificante” (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 191). Segundo, quando a expositora Liane
Hentschke compara a música a uma mercadoria (commodity), que pode ser exportada, um
argumento refutado pelo Senador Cristovam Buarque. Ao rejeitar o argumento, o Senador
sustenta que esta analogia tem conteúdo equivalente ao de que Deus pode ser uma mercadoria
para exportar religiões.
Na nova analogia apresentada, o foro, que fornece os significados que se transferem
para definir música, migra do aspecto econômico para o espiritual. Perelman e OlbrechtsTyteca (2005) observam que muitos argumentos alternam raciocínios que se baseiam ora em
valores concretos, ora em abstratos, de modo que a perfeição divina faz com que Deus seja
considerado um valor abstrato e absoluto, que antecede qualquer outro valor. Isto produz um
efeito devastador na argumentação, uma vez que põe em xeque o mérito de qualquer valor
que se oponha a Deus ou que não concretize a manifestação desta essência. Afinal, o que é
preferível, ser uma mercadoria ou ser divino? O argumento apresentado pelo Senador censura
todos que mercantilizam o divino, e a produção musical apreciada como mercadoria é
execrada, de maneira que os discursos apontam para uma visão romantizada da função do
músico e da produção musical em nossa sociedade.
4.1.2 A música para professores de música
As interpretações e representações do mundo são constituídas nos modos de vida.
Assim, a construção de opiniões, imagens, conceitos ou atitudes a respeito de um determinado
objeto é realizada socialmente a partir das experiências cognitivas e afetivas que ocorrem nas
interações diversas. Um fenômeno análogo ocorre nas práticas profissionais, como já descrito,
em que as maneiras de trabalhar expõem tanto o processo como o resultado de uma ação de
elaboração do pensamento na apropriação e ajustamento à realidade. Estas operações
partilhadas geram um conjunto de saberes a respeito do mundo que firmam simbolicamente
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os vínculos e a identidade social, em que os grupos estabelecem o que é o real e dizem acerca
de seus objetos (JODELET, 2001).
Neste sentido, é relevante expor o que os professores de música definem ou
consideram música. Em entrevistas a estes profissionais atuantes na rede de ensino escolar,
Duarte (2004) obteve definições acerca de música, as quais dispôs em três categorias. A
grande maioria considera que música é linguagem, instrumento para a comunicação humana e
expressão de sentimentos, também uma linguagem que sensibiliza. Nesta definição, muitos
professores utilizam a hipérbole para estabelecer uma hierarquia em que a música, mais que
as outras linguagens, possibilita a expressão e a comunicação da emoção, ou seja, um
entendimento romântico de música. Um grupo menor define que música é vida, uma vez que
perpassa toda a existência social e está presente em todos os momentos, pois está no trabalho,
no lazer e na família. Nesta perspectiva, os professores de música, frequentemente, definem a
música a partir de analogias com o corpo. Assim, a expressão da emoção é simbolicamente
corporificada, de maneira que Duarte (2004, p. 86) supõe que “os professores sintam-se como
canal corporificante da música, pelo qual ela se expressa, como o artista que concretiza/
corporifica o inefável”. Neste contexto, os argumentos apontam para um significado de
música que se vincula à exaltação do artista. Um terceiro grupo sustenta que a música é
princípio organizador, integrando os mundos físico e sobrenatural. Este grupo estabelece uma
relação holística entre música e vida, em que a música está acima dos homens, é a essência do
mundo. Dessa maneira, os discursos sustentam que a música é universal e absoluta, a partir
dos lugares da unicidade, da ordem e da essência.57
Com relação à função da música na escola para os professores de música, Duarte
(2004) constata o predomínio de argumentos que afirmam o poder da música na
transformação da escola e dos alunos, o que aponta para a noção de que o ensino de música é
o caminho para a cura do ambiente escolar. Assim, as definições de música evocadas pelos
professores da área se assentam numa concepção romantizada, em que emoção prevalece
sobre compreensão/razão, desconsiderando os fatores sociais e reforçando a ideia de música
como algo idealizado e absoluto, convergindo para a metáfora VIDA (alimento e cura). Os
discursos dos professores, a respeito do que seja música, possibilita-nos apreender
representações acerca do que se afirma ser o real, bem como os valores e as hierarquizações
57

O lugar da ordem - a causa, o anterior, é superior ao posterior; o lugar da essência - tem mais valor o
que no concreto representa melhor a essência (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005).
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fixadas, o que torna explícito os acordos que fundamentam as opiniões aceitas e
compartilhadas pela maior parte dos integrantes do grupo.
No debate acerca da obrigatoriedade do ensino de música, parte do grupo era
formada por professores de música, além de músicos, de modo que é possível observar que
muitos dos posicionamentos do grupo remetem aos discursos apresentados por Duarte (2004).
Portanto, as definições de música como expressão da emoção, do contato com o inefável e da
essência humana atravessam o debate, oscilando entre a adesão e a oposição a tais
concepções, em que, muitas vezes, os discursos se revelam misturados. A mesma expositora,
Liane Hentschke, que compara a música à mercadoria, em outro momento de sua fala,
apresenta o ensino de música como transformador de lugares e pessoas, um argumento que
reforça a metáfora: música é CAMINHO/CURA (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 187):
Os estudos na área de psicologia na música mostram que o ensino de música
favorece o desenvolvimento de ferramentas básicas de aprendizagem, do
desenvolvimento intelectual, psicomotor, emocional, e, sobretudo, da
criatividade.
Já os estudos no campo da sociologia da música, mostram que o
envolvimento com música auxilia no processo de integração cultural e
social, e com isso, na mediação de uma cultura para a paz.
É inegável que o espaço de educação musical é um espaço de formação de
valores pessoais, sociais e de cidadania, podendo assim ser importante no
desenvolvimento da tolerância e da compreensão de diferentes matizes
culturais. [...]
Todas essas convicções que há anos me acompanham e que norteiam a
minha atuação profissional, estavam presentes nas falas de Ministros de
Estado da Educação e Cultura e intelectuais oriundos de 93 Países que
participaram da I Conferência de Educação em Artes da UNESCO [...] Os
participantes, na sua totalidade, foram muito enfáticos ao defender o ensino
das artes como forma de desenvolver a criatividade e conseqüentemente
promover o desenvolvimento sustentável das economias emergentes.

Um conteúdo semelhante à fala da expositora é usado como parte do Manifesto pela
Implementação do Ensino de Música nas Escolas e como justificação do PLS 330/2006,58 em
que “estudos e pesquisas mostram que a aprendizagem musical contribui para o
desenvolvimento cognitivo, psicomotor, emocional e afetivo e, principalmente, para a
construção de valores pessoais e sociais de crianças e jovens” (SENADO FEDERAL, 2006b,
p. 2). O termo principalmente ressalta que a música é um veículo raro e único na
transformação dos indivíduos e da sociedade, pois contribui para a construção de valores
Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=40021&tp=1>. Acesso
em: 14 maio 2011.
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pessoais e sociais, e não apenas para o desenvolvimento mais comum que qualquer
aprendizado pode proporcionar. Novamente aparecem os elementos de uma concepção
romântica apoiados nos lugares da qualidade, em que a música é considerada superior a
outros conteúdos escolares, por modificar as crenças dos indivíduos. O processo de
aprendizagem em qualquer tema, como já analisado, possibilita a mudança de estado do
educando (REBOUL, 2000).
O argumento de que a música é uma linguagem que sensibiliza, pois comunica e
expressa as emoções aparece no debate, por exemplo, na descrição do filme de guerra feita
pelo Senador Roberto Saturnino Braga, em que os soldados inimigos esquecem a guerra para
cantar juntos Noite Feliz. Nesta ilustração, a música não apenas é linguagem que comunica a
emoção, como também é expressão da essência humana, pois toca profundamente as almas e
transforma os homens, produz um efeito mágico e sobrenatural - noções que coordenam os
discursos dos professores de música (DUARTE, 2004) e do senso comum (SCHROEDER,
2004).
Essas concepções consideram que a mesma música afeta a todos os indivíduos da
mesma maneira, considera que a música em si, por suas propriedades entendidas como fixas e
imutáveis para diversos grupos, atinge todos de maneira semelhante, desconsiderando que os
significados para a música são construídos nos grupos, ou seja, a música que sensibiliza é a
que reconhecemos, pois “não existe fruição independente do pertencimento
sociocultural” (TUGNY, 2007, p. 133).
Então, onde se ancoram esses raciocínios?
4.2 A ligação de coexistência como operador da noção de identidade
4.2.1 O Romantismo
De fato, a compreensão sublimada do trabalho do artista é relativamente recente em
nossa sociedade. Ao final da Idade Média, com o desenvolvimento das cidades, as atividades
musicais ganharam outros contornos fora da Igreja. Músicos passaram a ser empregados para
atender as atividades nos palácios. Os serviços musicais eram os típicos de qualquer artesão
que servia à nobreza, pois produziam sob os auspícios das cortes. Neste contexto, o domínio
das habilidades específicas para realizar certas tarefas denominava-se arte ou técnica, que se
aprendia nas guildas. Por isso, o artesão era o mesmo que o artista. A música tinha uma
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utilidade, era criada para agradar àquele que empregava o músico, não era veículo de
expressão de sentimentos do autor.
A partir da segunda metade do século XVIII, as cidades se ampliam, as técnicas de
impressão se desenvolvem, os concertos públicos se popularizam - essas mudanças alteram os
meios de produção e, consequentemente, modificam as relações sociais de maneira que o
músico pôde ousar uma vida autônoma, apoiando-se na venda de composições impressas
(partituras), assinatura de concertos e outros meios fora do patrocínio palaciano ou
eclesiástico. Mozart e Beethoven, por exemplo, foram dois compositores que viveram esse
período de transição. Raynor (1981, p. 406) afirma: “a lenda do grande gênio
incompreendido”, no século XIX, é fruto da separação das funções de compositor e
executante, antes realizadas pelo diretor de música (Kapellmeister) e músicos empregados dos
palácios e da Igreja, advindos das corporações de ofício (guildas). Com a maior circulação
dos serviços, os músicos contratados não eram mais responsáveis pelo processo completo de
composição e execução do serviço musical, trabalhando em colaboração mútua para atender o
público que os empregava, pois, agora, podiam não apenas compor, mas também receber as
partituras prontas de outras guildas para serem tocadas. Com isso se modifica a função social
do compositor, ou seja, o artesão que antes participava integralmente do processo de
confecção da música até a sua fruição. Aliena-se o compositor, distanciando o seu trabalho de
um relacionamento direto com o público que conhecia (RAYNOR, 1981).
Ao dissociar execução e composição, separam-se as noções de técnica e de arte. A
definição de técnica permaneceu ligada ao domínio de saberes que possuem regras e modelos
para a sua realização, pejorativamente, associado a algo mecânico, que se opõe ao vigor de
uma expressão livre de normas, uma compreensão que permeia a atual noção de arte. Assim, é
possível vislumbrar as bases do Romantismo Alemão nos atributos que, ainda hoje em dia,
destilamos aos músicos e à música: a música consagrada é considerada em si, absoluta, e não
um produto humano, resultado de um reconhecimento cultural forjado nas interações sociais
cujos sentidos são dados nas situações de pertencimento e de formação dos grupos. Atribui-se
à obra de arte qualidades essenciais que dispensam o humano, uma aura supra-humana
resultado do contato daquele que a produz - o compositor - com o divino, o inefável. Ocultase o domínio das técnicas, tomadas como objetivas e exteriores, pois considera-se que a arte
autêntica é expressão do que vem de dentro do criador, por intuição ou inspiração, resultado
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de um talento nato ou dom, algo que se julga uma qualidade interna do artista, acessível a
poucos e que raros indivíduos possuem (MAZZOTTI, 2008b).
Sob a perspectiva da antropologia, Tugny (2007, p. 120) oferece outra abordagem
que corrobora a noção de identidade romântica vinculada à música em que afirma: “a tradição
pitagórico-platônica impregnou o discurso sobre música com os mesmos princípios que
buscavam separar um mundo verdadeiro – essencialmente constituído de ideias – do mundo
imperfeito das sombras, descritas por Platão no famoso Mito das Cavernas”.59 A noção de
música para os gregos tinha um sentido mais extenso do que atualmente consideramos. A
música estava intrinsecamente ligada tanto à poesia quanto às leis matemáticas, de maneira
que “a música era concebida como algo comum a todas as actividades que diziam respeito à
busca da beleza e da verdade” (GROUT; PALISCA, 2007, p. 19). O estudo das proporções
numéricas associado aos intervalos, às alturas e às durações era o mais valorizado para a
representação abstrata da atividade musical. Para os gregos, a música tinha qualidades que
atuavam sobre as vontades, instigando estados da alma (ethos), tanto que se recomendava o
equilíbrio: ginástica para o corpo e música para o espírito, sendo admitidas apenas as músicas
cujas proporções harmônicas instituíssem a boa educação grega.
Para a autora, a ideia de uma música abstrata e ideal permeia o pensamento
ocidental, ora como predominante, ora de modo diluído, de maneiras variadas em diferentes
épocas. A partir da Idade Média, pela desqualificação do vínculo entre as sensações corporais
e a atividade musical, separações que engendram raciocínios que contrapõem corpo e alma,
com a valorização do segundo termo sobre o primeiro. Tugny (2007, p. 124) diz que a busca
da pureza do timbre, da estrutura formal, e da homogeneização das vozes e instrumentos
musicais nas escolas de música tradicional europeia promove “o desenvolvimento de uma
estética que busca eliminar a opacidade do som”, em uma analogia da produção musical
humana com as sombras produzidas na caverna em A alegoria da Caverna, descrita por
Platão. Mesmo, no século XIX, quando se tenta agregar os exemplos musicais de povos de
tradição não-europeia, constituintes dos Estados-nações, nos movimentos nacionalistas, as
qualidades extraídas das músicas eram as demarcáveis pelo registro gráfico de alturas e
durações, na forma de partitura, em que outros gestos musicais, não mensuráveis pelos
parâmetros de escuta europeia tradicional, eram desconsiderados.

59 A autora

se refere a: A alegoria da caverna, no Livro VII, em Diálogos III - A República (PLATÃO).
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As implicações dessa construção estésica é a constituição de uma cultura cujas
crenças se assentam na mitificação da obra como expressão de uma arte pura, de uma música
abstrata, separada dos corpos e dos homens que a produzem, dissociada das diferentes escutas
e das múltiplas percepções, e descontextualizada dos pertencimentos sociais.
4.2.2 O Nacionalismo
As cerimônias e eventos sociais de todo o tipo são situações em que os grupos
comungam e reafirmam os valores, reforçando a identidade social. Nesta perspectiva, as
práticas sociais reconhecidas como tradicionais, constituintes do epidítico, promovem a
coesão de grupos pela identificação. Uma das concepções de identidade social se apoia em
elementos da cultura e na identificação dos sujeitos com as culturas de seus países de origem.
Embora a referência a uma identidade nacional pareça estar na essência de nossa natureza,
como uma impressão ou um carimbo, pertencer a uma nação não é uma característica dos
indivíduos.
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) mostram que, ao agrupar fenômenos de caráter
particular ou individual de maneira mais generalizante, caracterizando-os como típico de uma
época ou de um lugar, recorremos às explicações que se fundamentam nas ligações de
coexistência, em que os casos particulares são percebidos como manifestações de uma
essência. “O recurso à noção de essência permitirá reportar acontecimentos variáveis a uma
estrutura estável, que seria a única a ter importância.” (PERELMAN; OLBRECHTSTYTECA, 2005, p. 373). Portanto, a tendência é buscar uma compreensão intelectual de que
os fenômenos assemelhados são expressões de uma essência, definida como uma estrutura
inabalável, que estabelece a medida para justificar as incompatibilidades que, por ventura,
apareçam, pois toda essência é pura e não contaminável, ou seja, é em si. As manifestações,
neste raciocínio, constituem as sombras da essência, portanto, uma representação falha ou
parcial desta.
No caso da identidade nacional, os elementos da cultura são as expressões de uma
essência nacional. Resta estabelecer qual ou quais são os mais autênticos ou os que mais
encarnam esta essência, um debate que aponta para os preferíveis estabelecidos pelos grupos.
No caso da música considerada nacional, as incompatibilidades se revelam quando alguma
obra musical apresenta características cujas qualidades que mais puramente representam a
nação não são reconhecidas, isto é, expõe influências estrangeiras, provenientes de fora do
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grupo, o que, muitas vezes, coloca-a em outra categoria, segregando-a, pelo fato do fenômeno
musical estar contaminado pela influência do outro e não corresponder à sonoridade
imaginada como a essencialmente nacional. Neste sentido, o conceito de identidade atrelado à
ideia de nação é um dos desdobramentos do romantismo. O historiador Hobsbawn (1997a,
1997b) observa que muitas práticas apresentadas como tradicionais, ao remeter à história
passada de um povo, são, na verdade, tradições inventadas, que mesclam elementos antigos,
em que o reconhecimento de sua origem se perde no tempo, com práticas inventadas e
recentes na história. Para este autor, essas práticas atuam em diversos níveis como aspecto
simbólico de coesão social e atende a variadas finalidades como a socialização, a imposição
de ideias e comportamentos, e a afirmação de relações de autoridade. Diferentemente do que
se denomina costume, as tradições inventadas se apoiam na fixação de práticas, formalizadas
por meio da repetição com base em um passado real ou imaginado, que buscam uma
continuidade histórica cujas características visam criar um vocabulário simbólico para a
inculcação de certos valores. Os fenômenos relacionados ao conceito de nação (nacionalismo
e símbolos nacionais) constituem fonte relevante para o estudo das tradições inventadas, uma
vez que as nações modernas, formadas basicamente no século XIX, “afirmam ser o oposto do
novo, ou seja, estar enraizadas na mais remota antiguidade” (HOBSBAWN, 1997a, p. 22).
Assim, a identidade nacional é forjada na busca e no culto de um passado que remonte às
origens, e que espelhe a essencialidade, entendida como identidade social de um povo. O
essencialismo estabelece que cada objeto ou ser possui características imutáveis, que não se
alteram em nenhum contexto, um pensamento retomado pelo Romantismo, que reforça a
crença na existência de qualidades indizíveis e inerentes a objetos, indivíduos, grupos ou
instituições.
Hall (2006, p. 49) também afirma: “uma nação é uma comunidade simbólica [...]”,
ou seja, constitui-se ao ser representada sob a forma de cultura nacional. Neste sentido, os
rituais, as datas comemorativas, as artes, incluindo as músicas, os sistemas educacionais –
todos esses elementos do epidítico contribuem para a ideia de nação ao produzir os sentidos
que originam sua representação. Desse modo, compreendemos que as representações são
fundamentais na formação de identidades, que se sustentam nos raciocínios forjados nas
ligações de coexistência, uma vez que os valores e os comportamentos produzem as ligações
simbólicas, entendidas pelos grupos, como coerentes com as interpretações e os
reconhecimentos destas manifestações em relação a algo mais abrangente e estável,
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identificado com a essência (identidade) da comunidade. A noção de que a formação de
processos identitários do mundo social perpassa esta compreensão é relevante para entender
os mecanismos discursivos que reforçam as identificações partilhadas na sociedade,
vinculando a manifestação à sua essência para a constituição das identidades sociais, o mesmo
raciocínio que articula a ligação ato-pessoa.
Portanto, a definição de uma identidade nacional ou uma essencialidade nacional
recorre a elementos que estruturam o corpus de tradições ditas nacionais, aspectos que se
julgam estáveis e inalteráveis na caracterização de um povo como, por exemplo, os que se
fundam na língua, no território e na raça. A definição desses elementos é o que alicerça a
produção de uma cultura nacional e a constituição da nação. Essas características,
consideradas fixas, modelam uma essência, que nos assemelha a uns em determinados
aspectos e nos diferencia de outros, de modo que o idioma, a terra e o sangue são os
elementos que estabilizam as identidades nacionais, reconhecidas ou identificadas pelo que se
diz ser francês, argentino, brasileiro etc., uma personificação60 que, ao tornar estável o
delineamento dos grupos, isto é, as identidades sociais, promove a coesão social.
4.2.3 O Brasileiro
Uma vez que “as identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos,
mas são formadas e transformadas no interior da representação” (HALL, 2006, p. 48), as
culturas nacionais constroem identidades ao produzirem significados com os quais os
indivíduos possam se identificar, contribuindo para a homogeneização da cultura e a
manutenção de instituições culturais, por exemplo, o sistema educacional nacional. Uma
nação é uma comunidade imaginada, contada a partir de memórias, eventos históricos,
símbolos e todos os sentidos forjados pelas experiências narrativas compartilhadas pelos seus
membros que transitam do passado ao futuro, das tradições que remontam às origens e sua
continuidade, a partir de uma ideia de atemporalidade e imutabilidade (HALL, 2006;
HOBSBAWN, 1997b). São as estratégias discursivas sobre as tradições, origens, mitos,
histórias, artes, símbolos que acionam os sentimentos de pertença dos indivíduos e suas
respectivas identidades sociais.
Neste momento, remetemos às tradições musicais das nações que, como elementos
das culturas nacionais, também pertencem a este conjunto narrativo acerca das nações
Figura argumentativa associada à ligação de coexistência (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA,
2005).
60
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imaginadas. Hobsbawn (1997a) afirma que, em vários países, muitas das práticas tradicionais
foram modificadas e institucionalizadas para servir aos novos propósitos nacionais. No que
concerne à música, os hinos nacionais, as canções folclóricas, e muito do que atualmente se
utiliza como repertório musical escolar constituem, na verdade, tradições inventadas, em que
os elementos de rituais já existentes se mesclaram aos procedimentos novos instituídos. No
Brasil, nas décadas 20 e 30 do século XX, os acontecimentos em torno da Semana de Arte
Moderna e, particularmente, as produções musical e intelectual de Villa-Lobos reportam à
dimensão destes fenômenos. “Aliás, as forças mestras do modernismo brasileiro estão na
tensão entre futurismo e primitivismo, entendidos como: adoção de técnicas cosmopolitas
concomitantes com a representação de um mundo mágico e selvagem [...]” (WISNIK, 1983,
p. 168-169). O futurismo é identificado com as mudanças nos processos de produção que se
respaldam na Segunda Revolução Industrial e, no caso da música, nas novas técnicas de
composição usadas por Debussy, Stravinsky, Bartok, entre outros compositores. O
primitivismo remete às raízes brasileiras, especialmente, no que se refere às culturas negras e
indígenas cuja emergência se vincula à formação de um país novo e à noção de uma grandeza
em potencial, ainda por acontecer, calcada na força e na pujança da natureza. Neste contexto
otimista, a perspectiva ideológica é de um país em franco desenvolvimento.
A proposição corrente descreve que a alma nacional brasileira é identificada com a
mistura de raças (índia, negra e branca) cujo teor sobrepõe ou alterna-se entre visões ora
positivas, ora negativas. Uma das noções otimistas, igualmente romântica, apoia-se no índio
como estruturador de um ethos nacional. Outra visão otimista sustenta-se no movimento
antropofágico cuja proposta valoriza a miscigenação, ao estimular a apropriação de outras
culturas para originar uma nova cultura. A concepção pessimista foi a que se impôs aos
intelectuais brasileiros na mudança do século XIX para o XX, a partir de uma abordagem
evolucionista, em que a civilização brasileira, resultante da miscigenação de raças, teria uma
constituição degradada, resultando em uma raça inferior.
Embora todas essas representações coexistam em diversos momentos da história
brasileira, esta última concepção prevaleceu na orientação das políticas educacionais e
culturais. Dessa maneira, o povo mestiço necessitaria de um Estado forte que o conduzisse e
educasse para a constituição de uma natureza brasileira. Portanto, o Estado deve formar os
cidadãos que constituem a nação, ou seja, assumir o papel de educador, formador da
identidade nacional. A escola deve ensinar o que é próprio da cultura nacional, pois “[...] tem
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por finalidade formar a ‘alma nacional’, realizar o caráter nacional brasileiro
[...]” (MAZZOTTI, 2008b, p. 64) para aperfeiçoamento de uma raça instável, derivada da
mestiçagem. Realizar a identidade brasileira significa, então, formar os cidadãos por meio de
ações educativas que personifiquem o brasileiro, tornando-o real em todo o território e, neste
caso, a educação escolar é o instrumento de alcance mais amplo para forjar esta identidade
social.
Desde meados do século XIX, a questão da identidade nacional brasileira é um tema
de debate frequente, sendo a mistura das raças um elemento que contribui para a indefinição
destes limites. Em 1911, duas décadas antes do governo do Presidente Getúlio Vargas, já na
República, houve uma reforma no ensino que se tornou conhecida como Reforma Rivadávia.
Por esta reforma garantia-se a liberdade de ensinar e aprender, não cabendo ao Estado
estabelecer as condições, intervir ou responsabilizar-se pela educação. As instituições
escolares tinham autonomia e responsabilidade sobre as formações profissionais. Esta reforma
foi bastante criticada à época e foi revogada em 1915.
O argumento mais forte contra aquela Reforma fundamentava-se na concepção
evolucionista das raças, corroborada pela hierarquia das nações, ou seja, nas nações
industriais estão as raças superiores em contraponto às raças mistas das nações tropicais,
consideradas desequilibradas, de mente fraca, portanto, desqualificadas para se autogerirem,
necessitando de que o Estado seja o orientador na educação do povo (MAZZOTTI, 2008b).
Sendo o povo mestiço, é preciso buscar sua essência para definir a sua identidade sem a qual
não há nação. Uma vez que a nação constitui os cidadãos, as escolas de educação básica
podem ser um meio eficaz de formação e aperfeiçoamento da raça brasileira. Assim, temos
que “a efetivação do caráter nacional requer certo tipo de escolarização marcada pelo que se
considera próprio da ‘cultura’ [...]” (MAZZOTTI, 2008b, p. 68).
Durante o Estado Novo, no governo do Presidente Getúlio Vargas, várias ações são
implementadas com vistas a realizar a identidade brasileira. Uma delas cria um projeto
político-pedagógico de grande porte, que, entre outros procedimentos, institui o ensino
obrigatório de Música e Canto Orfeônico nas escolas, liderado por Villa-Lobos. A política
cultural do Estado nos anos 30 investiu em orientações diretivas, no que diz respeito ao ensino
de música na escola, ao criar a Superintendência de Educação Musical e Artística (SEMA),
órgão responsável pela orientação, supervisão e implantação das diretrizes do ensino de
música.

Um dos princípios deste empreendimento educacional era a formação de uma

consciência musical brasileira e o material pedagógico preparado para este propósito era,
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fundamentalmente, formado por elementos recolhidos como folclore brasileiro (PAZ, 2000).
Este é citado por Turíbio Santos na Audiência Pública: “o famoso guia prático de Villa-Lobos
recolheu, harmonizou e organizou o cancioneiro folclórico e popular de todo o
Brasil.” (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 190). Ao divulgar a música brasileira do início do
século XX para a Europa, organizar coleções pedagógicas a partir do cancioneiro folclórico
brasileiro para os professores na prática do canto orfeônico, além de juntar milhares de vozes
em coro nos eventos patrióticos, como relembrado na Audiência Pública pelo Senador
Roberto Saturnino Braga, Villa-Lobos sintetiza as imagens de artista e de educador, o gênio
que representa o ethos nacional de uma época, conforme mostram as referências frequentes a
Villa-Lobos no debate que aprova a Lei nº 11.769/2008.
A noção de que o Estado é o responsável pela formação do cidadão, do caráter
nacional brasileiro, e que a música concorre para a constituição desta composição ainda é
recorrente. É um dos argumentos que fundamenta o parecer de aprovação do PLS 330/2006
da relatora Senadora Marisa Serrano: “no que se refere ao mérito das proposições, impõe-se
apontar a importância da música na formação humana geral e, em particular, na formação de
nossa identidade de brasileiros” (SENADO FEDERAL, 2007, p. 2).61 Com relação às
representações acerca de ser brasileiro, a cantora Leni Andrade, ao se referir ao músico,
afirma que “não há talento superior ao brasileiro”62, no encontro de músicos para discutir a
respeito de políticas públicas para a música em Brasília, no ano de 2005. Ela sintetiza as
concepções já apresentadas: (1) a exaltação do músico como gênio (os músicos estão acima
dos outros seres); (2) a crença no inatismo musical (para ser músico é necessário ter talento);
(3) o brasileiro é superior (o uso da hipérbole aponta o inverso, pois o que se sente diminuído,
no caso a raça inferior, recorre ao exagero para se afirmar). Dessa maneira, estas
representações acerca de uma identidade brasileira, associadas à música, permanecem atuais e
hegemônicas, pois além de impregnadas nos discursos de músicos e políticos, aparecem
também nas concepções de pesquisadores que atualmente lidam com a cultura brasileira. No
sítio eletrônico da Biblioteca Nacional Digital do Brasil,63 que dá acesso à Rede da Memória
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Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/Materia/getPDF.asp?t=23329&tp=1>. Acesso
em: 16 maio 2011.
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Músicos do Brasil discutem políticas públicas em Brasília. Anexo A desta dissertação. Disponível
em: <http://mobilizacaomusical.blogspot.com/>. Acesso em: 26 set. 2010.
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Biblioteca Nacional Digital do Brasil. Disponível em: <http://bndigital.bn.br/redememoria/
mupopular.html>. Acesso em: 21 set. 2011.
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Virtual Brasileira, no item Artes, reproduzimos um trecho do texto de autoria de Ricardo
Cravo Albin,64 que define a Música Popular Brasileira, ilustrando o exposto:
A história da música popular brasileira nasce no exato momento em que,
numa senzala qualquer, os índios [...] começam a acompanhar as palmas dos
negros cativos, enquanto os colonizadores brancos se deixam penetrar pela
magia do cantarolar das negras de formas curvilíneas. Esse amálgama
maturado sensual, lentamente, por mais de quatro séculos, daria uma
resultante definida há cerca de cem anos, quando é criado, no Rio, o choro e
quando surgem o maxixe, o frevo e o samba.
Daí para cá, o último século, [...] assistiu à consolidação de uma renovação
cultural que nos redimiu: a dramática ascensão e formatização da civilização
mulata no Brasil. E com ela a consolidação de sua filha primogênita, a mais
querida e a mais abrangente, a Música Popular Brasileira (MPB).

Esta ilustração acerca das origens da música popular brasileira expõe a exaltação de
uma natureza mestiça que forja a musicalidade brasileira. Uma vez que a música é um dos
elementos de identificação dos grupos na constituição de identidade, esta é a musicalidade
que retrata a identidade nacional. A compreensão de música é dissociada pela expressão
“primogênita e mais querida”, de maneira que a verdadeira música brasileira é a popular, a
que nasce do que é considerado essencial no caráter nacional brasileiro: a combinação
entrecruzada de raças. O “amálgama maturado sensual, lentamente” delineia as musicalidades
que expressam a alma do povo brasileiro, em que a definição das origens da música popular
brasileira tem por foro a sensualidade das negras, ainda que exalte a mistura de raças. O
surgimento da música popular brasileira é subsumido na metáfora CRIAÇÃO É NASCIMENTO65
(LAKOFF; JOHNSON, 1980), em que a “magia do cantarolar das negras de formas
curvilíneas” dá origem à civilização mulata pelo coito obrigatório, que exclui as índias como
objeto de desejo sexual para os portugueses, bem como as musicalidades decorrentes dessas e
outras influências, por exemplo, o carimbó e outros gêneros predominantes no norte do Brasil,
e os diversos gêneros sertanejos, que não foram considerados na definição de música popular
brasileira. Para exaltar o mulato, o autor afirma a mulher negra como objeto que foi, ao ser
escrava, uma concepção que afirma a existência de hierarquias de sexos e de raças.

Escritor, pesquisador de MPB, jornalista, historiador, crítico e radialista. Consulta ao Dicionário
Cravo Albin da Música Popular Brasileira. Disponível em: <http://www.dicionariompb.com.br/>.
Acesso em: 28 mar. 2012.
64
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CREATION IS BIRTH (LAKOFF; JOHNSON, 1980).
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4.3 Os esquemas que operam os discursos
4.3.1 A comparação
Ao retomar a forma sob as quais os argumentos se apresentam, isto é, as estruturas
que ligam e dissociam os elementos do discurso, é possível fazer uma releitura da Teoria da
Argumentação, afirmando que a comparação opera os raciocínios. Quando algo novo se
apresenta, para que possamos apreender seu significado, é necessário buscar no vocabulário
familiar e conhecido algo que sirva de referência para a compreensão da novidade. Assim, os
significados são instituídos de acordo com as comparações estabelecidas (MAZZOTTI,
2011).
Sob a perspectiva da psicologia social, a novidade é um dispositivo de alto potencial
para gerar mudanças nos sujeitos e no mundo social, uma vez que faz emergir algo que nos
impele a buscar alternativas para a reapreensão da realidade. Para Duveen (2002), a novidade
traz à tona a dúvida acerca de nossos conhecimentos, o que abrange valores e crenças
também. Tanto as certezas quanto as dúvidas aparecem em função da comunicação social e
das trocas que acontecem entre sujeitos nas interações sociais, de modo que nossas tentativas
de entendimento do mundo são restringidas pelo nosso conhecimento, que é provisório,
maleável, portanto, passível de mudanças e influenciável. Por isso, podemos mudar de
opinião e acreditar que um determinado pensamento não nos serve mais. Em contrapartida,
necessitamos de recuperar o nosso sentimento de segurança no mundo, que é proporcionado
pelo que é sabido e já experimentado, algo que seja considerado natural. Portanto, dizer o que
é o real é conhecer. Sendo assim, é pertinente lembrar que “[...] todo conhecimento começa
em algum lugar, é sustentado por alguém e se refere a algo”66 (JOVCHELOVITCH, 2002, p.
122, tradução nossa). Com isso, o que emerge como desconhecido, impulsiona-nos a algum
tipo de ação representacional com vistas a recuperar este senso de estabilidade. O processo
representacional é uma construção partilhada socialmente e a comparação é a operação que
permite fazer essa passagem. Para instituir os significados buscamos em algo já existente, as
qualidades que julgamos adequadas para estabelecermos a comparação com o que é novidade,
na tentativa de ajustar o novo ao universo conhecido. Dessa maneira, tentamos materializar ou
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“[...] all knowledge starts from somewhere, it is held by someone and it refers to
something” (JOVCHELOVITCH, 2002).
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tornar concreto o que é desconhecido. Os próprios termos que escolhemos para estabelecer as
comparações expõem o que se diz preferível.
Segundo Mazzotti (2011), as comparações geram os esquemas já apresentados:
metáfora, metonímia e dissociação de noções. Na metáfora e na metonímia compara-se com o
que se julga ser semelhante ou possuir os predicativos que possam ser aproximados. Na
dissociação de noções um mesmo termo ganha diferentes significados conforme os grupos
que disputam o debate. Assim, uma noção é dividida para se identificar os significados plenos
e preferíveis (termo II) que são comparados ao que se diz menor, menos desejável e carente
de qualidades (termo I). Mazzotti (2011) apresenta outro esquema, já conhecido na retórica
antiga, a ironia, que destrói a comparação, pois questiona-se o que foi dito, nega-se a
comparação dos termos, produzindo o cômico ou o ridículo. A ironia se apresenta como um
posicionamento de defesa e não é um esquema de fácil apreensão, uma vez que, além de ser
necessário conhecer previamente os posicionamentos do orador, “sempre supõe
conhecimentos complementares acerca de fatos, de normas” (PERELMAN; OLBRECHTSTYTECA, 2005, p. 236). A ironia tem por objetivo atacar o argumento, e não o orador.
Ainda assim, é possível observar que a comparação rege os outros tipos de
argumentos que ligam elementos do discurso: os quase-lógicos e os que se baseiam na
estrutura do real. Os sujeitos, em debate, argumentam para persuadir na medida em que
negociam os significados dos objetos em questão. Os significados, que se põem à mostra,
aparecem por meio das categorias e predicações estabelecidas na definição do que algo é para
os sujeitos envolvidos no debate. A apreensão das categorias enunciadas ocorre por meio de
um deslocamento de significados, em que os termos familiares servem de apoio para a
apreensão dos que se revelam como novidade, ou seja, um processo de metaforização, de
modo que a transferência de significados admitida mostra os raciocínios a que se vinculam.
Neste processo é a comparação que estrutura os raciocínios (MAZZOTTI, 2007, 2011).
Assim, para argumentar por transitividade (um raciocínio quase-lógico, em que se A=B e
B=C, então, A=C), é necessário escolher as relações de simetria que melhor se vinculam à
noção de implicação lógica, isto é, quais os elementos que melhor articulam a relação
silogística. O mesmo ocorre nas argumentações por regra de justiça e reciprocidade. Nestes
casos, a simetria se assenta, respectivamente, em uma ocorrência anterior e em algum critério
permutável. O reconhecimento das relações de simetria ou semelhança só é possível pelo ato
de predicação, pois é necessário identificar os aspectos que permitem algum tipo de troca ou
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transferência, ou seja, estabelecer os níveis de familiaridade e estranhamento entre os
elementos (categorizar), o que ocorre no ato de comparação. A comparação também opera os
os argumentos de ligação ato-pessoa ou manifestação/essência. Uma vez que estabelecemos
quais qualidades tipificam determinada pessoa ou identidade (essência), os atos e as
manifestações são classificados ou ordenados como mais característicos ou mais distanciados
daquela essência, de tal modo que raciocinamos as semelhanças e as incompatibilidades ao
estabelecer comparações.
Nossos conceitos estruturam tanto a nossa concepção de mundo, como a nossa
interação com as pessoas, definindo a realidade conforme percebemos. Buscamos apoio nos
conceitos com os quais já estamos familiarizados para apreender o novo. A transferência de
significados pela percepção de similaridades, ao comparar ocorrências, é a base para a
construção de nosso sistema conceitual, tal como na analogia que configura as metáforas, em
que o foro, que é conhecido, fornece os significados que se deslocam para o tema, que é o que
se deseja esclarecer e conhecer. Nesta perspectiva, compreendemos que o pensamento
metafórico constitui a base para significar o mundo, orientando as ações (LAKOFF;
JOHNSON, 1980). A exposição das metáforas, que organizam os discursos, é o instrumento
que permite a apreensão dos valores dos grupos e, como nem sempre aparecem explicitadas
nos debates, é preciso apresentá-las por meio da análise retórica (MAZZOTTI, 2008b).
4.3.2 A Metáfora
Durante muito tempo, a metáfora foi considerada uma figura de linguagem
ornamental, um jogo de palavras utilizado para impressionar pelas imagens associativas que
produz. Esta concepção examina a metáfora fora do contexto argumentativo, em que as
analogias que suscita não são concebidas como discurso persuasivo. Para Aristóteles, a
metáfora atua em dois campos. É tanto recurso argumentativo, como recurso de criação, e é
analisada em dois tratados que escreveu: A Retórica e A Poética (PERELMAN, 2002).
Aristóteles (s/d, p. 74-75) define a metáfora como “a transposição do nome de uma coisa para
outra, transposição do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou de uma espécie
para outra, por via de analogia”. Conforme já analisado em capítulo anterior, a analogia se
apresenta no formato de uma proporção matemática, em que o primeiro termo está para o
segundo, bem como o terceiro termo está para o quarto, de tal modo que o segundo e o quarto
termos são permutáveis. O uso do estilo metafórico é considerado o de maior habilidade do
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poeta pelo filósofo, “constitui a característica de um rico engenho, pois descobrir metáforas
apropriadas equivale a ser capaz de perceber as relações” (ARISTÓTELES, s/d, p. 80).
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 453) descrevem a metáfora como “uma analogia
condensada, resultante da fusão de um elemento do foro com um elemento do tema”.
Dessa maneira, embora tradicionalmente seja vista como figura de linguagem, a
metáfora é uma figura que atua em três níveis: (1) cognitivo, uma vez que os significados dos
termos conhecidos, que correspondem ao foro, transferem-se para o tema cujo teor
pretendemos definir, por meio de uma analogia; (2) expressivo, pois expõe os desejáveis dos
grupos; (3) praxiológico, orientando as condutas, já que agimos de acordo com o que
concebemos (MAZZOTTI, 2007). As metáforas existem nos sistemas conceituais das culturas
onde os grupos se inserem, expondo as crenças e valores dos indivíduos. Existem para
esclarecer e explicar os conceitos. Neste sentido, os foros se constituem de experiências
concretas e passíveis de significação para que, no deslocamento de significados, a construção
e a elaboração de um conceito mais abstrato sejam viáveis. As qualidades que ressaltamos do
foro para significar o tema estão associadas às atividades de predicação e de categorização. A
escolha dos elementos tem por objetivo a persuasão, conforme os propósitos dos oradores. “A
categorização é uma maneira natural de identificar um tipo de objeto ou experiência ao
destacar certas propriedades, minimizar outras, e esconder ainda outras” (LAKOFF;
JOHNSON, 1980, p. 163, tradução nossa).67 É necessário entender que as qualidades
atribuídas aos objetos não são inerentes a estes, assentam-se na percepção, na interpretação, e
no conhecimento da realidade e do mundo forjados pelos indivíduos e pelos grupos em suas
interações. Portanto, conhecer abrange representar e categorizar, sendo que as categorizações
são relativas ao que os grupos destacam, minimizam ou escondem dos objetos ou valores em
questão para atender a certos propósitos e contextos. Assim, os objetos e valores não
significam em si, independente dos homens. O significado depende do entendimento, ou seja,
o significado de algo é para alguém. Nesta perspectiva, o processo de metaforização conjuga
os raciocínios que categorizam e inferem aos que vislumbram vinculações de permuta entre
elementos ou partes. Lakoff e Johnson (1980, p. 193, tradução nossa)68 afirmam: “a metáfora
67

“A categorization is a natural way of identifying a kind of object or experience by highlighting
certain properties, downplaying others, and hiding still others” (LAKOFF; JOHNSON, 1980).
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“Metaphor is one of our most important tools for trying to comprehend partially what cannot be
comprehended totally: our feelings, aesthetic experiences, moral practices, and spiritual
awareness” (LAKOFF; JOHNSON, 1980).
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é uma de nossas ferramentas mais importantes para tentar compreender parcialmente o que
não pode ser compreendido na totalidade: nossos sentimentos, experiências estéticas, práticas
morais e consciência espiritual”.
A maneira como concebemos o mundo e a apresentação de nossos sistemas
conceituais se expressam na linguagem pelas metáforas adotadas, em que seu significado é
determinado tanto culturalmente, como pelas experiências anteriores dos sujeitos. Daí, a sua
força persuasiva, uma vez que as comparações são aceitas e conhecidas. Embora nem sempre
apareçam explicitamente nos discursos, as metáforas condensam e coordenam os significados
dos mesmos, desempenhando um papel significativo em determinar as verdades para os
grupos (LAKOFF; JOHNSON, 1980; MAZZOTTI, 2008b).
4.3.3 Música, a alma do povo
A análise retórica apresenta as articulações entre orador, auditório e discurso ao
expor os desejáveis das partes em interlocução. No entanto, esta exposição fica mais evidente
nas situações em que as divergências aparecem, uma vez que os antagonismos demarcam os
preferíveis dos grupos, que operam por meio das metáforas admitidas para estabelecer o real.
Assim, é a identificação e a exposição das metáforas que permitem entender as analogias
sustentadas pelos grupos, conhecer os preferíveis das partes em interlocução pelos valores que
afirmam, e compreender as ações que os grupos implementam a partir de suas crenças, o que
nos mostra que a metáfora é uma figura cognitiva, expressiva e praxiológica (MAZZOTTI,
2007, 2008b, 2011).
No debate acerca do retorno do ensino de música às escolas regulares que resultou na
aprovação da Lei nº 11.769/2008, o veto a que professores de música ministrassem o
conteúdo de música é o tema controverso, o qual analisamos anteriormente na conjugação das
representações das formações profissionais que envolvem o professor, o músico e o professor
de música. Ainda assim, é necessário compreender quais são os significados desta decisão,
que descredenciou movimentos contrários. Pelas racionalidades que disputam a representação
da profissão de professor, pelas concepções romantizadas acerca do músico e da música
enraizadas no senso comum, e pelo que a música e seu ensino proporcionam na constituição
da identidade de nação, a justificativa ao veto indica a existência provável de uma
representação hegemônica acerca do tipo de música que seja mais adequada para as políticas
educacionais do país, ancorada na metáfora: MÚSICA, A ALMA DO POVO.
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A estrutura analógica desta metáfora apresenta: a
como a

ALMA

está para o

CORPO.

MÚSICA

está para o

POVO,

assim

Uma metáfora é uma comparação abreviada cujo tema

(música) é compreendido pela gama de interpretações abarcadas pelo foro (alma). Esta
analogia se apoia na noção de que o ser humano, em sua completude, é feito de corpo e alma.
O corpo corresponde a parte física e concreta do ser, que se completa com a alma - o fluxo
sensível e imaterial. A alma guarda a essência da pessoa, o que lhe confere uma identidade por
suas características inerentes, sendo o corpo a manifestação visível desta essência. Um
raciocínio assentado na ligação de que o ato é reflexo da pessoa ou de que as ações de um
indivíduo mantêm uma coerência com aquilo que se julga típico de seus atos, por todas as
suas ações análogas anteriores. Assim, os atos anteriores outorgam os predicativos e as
categorizações estáveis ao sujeito, imprimindo-lhe uma identidade. Todas as ações são, então,
avaliadas na comparação com esta essência, o que justifica, inclusive, as incompatibilidades
que apareçam. Por exemplo, ao dizer que determinada pessoa é teimosa e implicante, ficamos
sem referência ou sem saber como explicar quando, de imediato, concorda com uma opinião
alheia, pois, a priori, o ato parece incompatível com o que o indivíduo é.
A metáfora MÚSICA,

A

ALMA

DO

POVO tem fundamento em outra metáfora que

Lakoff e Johnson apresentam (1980, p. 17, tradução nossa):69 A SOCIEDADE É UMA PESSOA.
Embora os autores proponham esta metáfora para mostrar que a orientação espacial em cima/
embaixo determina as analogias associadas a valores abstratos positivos/negativos,
respectivamente, essa metáfora aponta para a noção de que um povo funciona como um
corpo, um organismo vivo. Portanto, se determinadas atitudes consideradas virtuosas são as
que promovem o bem-estar da pessoa, o benefício das atitudes virtuosas se estende à
sociedade, no entendimento de que o povo é como se fosse um corpo. “Uma vez que as
metáforas socialmente fundamentadas são parte da cultura, é o ponto de vista da pessoa/
sociedade que conta” (LAKOFF; JOHNSON, p. 17, tradução nossa).70 Se a sociedade é como
se fosse uma pessoa e, uma pessoa tem corpo e alma, estes elementos se transferem por
analogia, na associação pessoa/sociedade, de modo que a sociedade, para manter a correlação
com o termo

PESSOA,

é composta de um elemento físico e concreto, que se mostra e está

identificado com o povo, e outro elemento abstrato cujo núcleo é imutável, que promove o
69

70

SOCIETY IS A PERSON (LAKOFF; JOHNSON, 1980).

“Since socially based metaphors are part of the culture, it’s the society/person’s point of view that
counts” (LAKOFF; JOHNSON, 1980).
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caráter do grupo e institui a coesão social, equivalente à ALMA como essência e identidade na
analogia.
Desse modo, o termo ALMA pode ser interpretado como caráter, o aspecto intangível
e imutável, raiz, anima, espírito, entre tantos outros significados dados pelos sujeitos,
designando, de modo geral, a essência/identidade. Os elementos ativados na criação das
similaridades são polissêmicos, variam conforme a associação de ideias percebidas no uso do
termo, aumentando a influência da metáfora na argumentação (LAKOFF; JOHNSON, 1980).
Nesta metáfora, a alma é a parte do ser que compreende os significados anteriormente
apresentados, que se transferem para a música na relação desta com o povo. Adere-se a esta
metáfora a maioria da população, o que verificamos na análise de seus discursos.
Podemos imaginar que, na situação que busca uma identidade para a sociedade
brasileira, caberia como

ALMA DO POVO

não apenas a música, mas outro termo que pudesse

sustentar a essência do brasileiro como, por exemplo, o futebol. A metáfora

ALMA DO POVO,

associada ao futebol, permeia o texto do Manifesto Música Brasileira: no topo da auto-estima
nacional mas com enormes problemas estruturais, que afirma: “pesquisa realizada no final de
2005 perguntou ao Povo Brasileiro de que ele mais se orgulhava. Em todas as cidades, classes
sociais e faixas etárias a resposta foi: ‘Música é o que me dá orgulho do Brasil’”.71 Mais
adiante, compara-se a música ao futebol, em uma disputa que aponta para uma hierarquização
(música é mais que futebol), em tom de surpresa, de que o futebol não seja o que melhor
encarna a essência do brasileiro: “esses números são mais impressionantes ainda quando se
verifica que o segundo colocado, Futebol ficou com 46% [...]”.72 A música como expressão da
alma é uma noção difundida no senso comum, pois os sons e as musicalidades mobilizam as
emoções, tocam fundo, provocando os sentimentos de interiorização, como expressos nas
palavras do Senador Roberto Saturnino Braga (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 194): “a
música teve esse condão, esse enfeitiçamento [...] mostra o que a música é capaz de fazer nas
almas ou na vibração das almas dos seres humanos”. Sendo assim, cada povo tem a música
que exprime o seu interior.
Então, se a Música é a ALMA DO POVO, qual é a música que representa a alma do
brasileiro? A controvérsia, que justifica o veto, fornece a resposta (BRASIL, 2008b, p. 3):

71

Anexo C desta dissertação.

72

Ibid.
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[...] é necessário que se tenha muita clareza sobre o que significa ‘formação
específica na área’. Vale ressaltar que a música é uma prática social e que no
Brasil existem diversos profissionais atuantes nessa área sem formação
acadêmica ou oficial em música e que são reconhecidos nacionalmente.
Esses profissionais estariam impossibilitados de ministrar tal conteúdo na
maneira em que este dispositivo está proposto.

São os músicos populares brasileiros que veiculam a musicalidade que constitui a
essência do brasileiro e, como nos debates que ocorreram até a aprovação da Lei nº
11.769/2008, vigora como desejável a noção de que o Estado deve proteger e preservar o
patrimônio cultural brasileiro, o estabelecimento de uma política cultural e educacional
conduzida pelo governo é o que permanece como instituidor da identidade nacional. A
metáfora MÚSICA, A ALMA DO POVO revela os significados dos argumentos que justificam a
aprovação da obrigatoriedade do ensino de música, associado ao veto a que os professores de
música sejam os únicos oradores credenciados na veiculação deste conteúdo, pois os músicos
brasileiros nacionalmente reconhecidos, mesmo sem formação docente para ensinar nas
escolas, são os artistas reverenciados que aparecem nas falas dos Senadores Geraldo Mesquita
Júnior e Roberto Saturnino Braga. Os profissionais atuantes em música e que são
reconhecidos nacionalmente, descritos pelo Ministro da Educação, sintetizam o ethos
nacional, são epítomes da alma brasileira, pois apresentam a musicalidade que está no seio da
cultura popular, a que brota da alma. A metáfora MÚSICA,

A

ALMA

DO

POVO condensa e

coordena os discursos, ao conceber a música como elemento de um núcleo imutável, que
demarca o território pela constituição de condutas que remetem a uma herança de povos
(raças), que constituem a nação, cuja origem é tão antiga que não é possível conhecer, a não
ser pelo conjunto de narrativas estratificadas ao longo do tempo.
No Brasil, a alma do povo manifesta-se nas musicalidades regionais e locais, nas
festas que reforçam os laços identitários. Sejam frevos, sambas ou maxixes, como descritos
por Ricardo Cravo Albin, e mesmo quando se trata do Carnaval, uma festa comum a várias
regiões do país, mas com modos de realizar e musicalidades próprias, que são passadas entre
gerações com modos de ensinar calcados na oralidade e na informalidade. O processo de
ensino-aprendizagem destes músicos, dificilmente, passa pela formação universitária ou
acadêmica em música, pois ocorrem, em grande parte, nas vivências cotidianas, como já
analisado, o que reforça a crença no inatismo musical vinculado à noção de que o brasileiro
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tem talento, logo, sua produção musical é superior e única. Dessa maneira, a metáfora reforça
a concepção de que as musicalidades populares do Brasil estão fora do campo possível de
apreensão e dos raciocínios formalizados.
Difere da concepção dos formados nos cursos universitários de Música, em que a
Música é considerada em seus modos de fazer e de fruir, passíveis de análise, uma vez que
escritas e formalizadas. Não se nega a música popular, mas transcreve-se para a apreensão de
seus esquemas que mobilizam os auditórios, operando-se sobre qualquer musicalidade.
Ambos os grupos, músicos e professores de música, estiveram envolvidos na campanha pela
aprovação do ensino obrigatório de música na escola. Porém, a força persuasiva da metáfora
desautorizou movimentos contrários ao veto a que somente professores de música
ministrassem este conteúdo, apesar de uma regulamentação da profissão de professor no
Brasil. Nesta perspectiva, o Estado, como provedor da educação escolar, justifica inferências
e sanciona ações orientadas por uma representação hegemônica de música calcada nas
musicalidades populares, como instituidoras da identidade nacional, de modo que o ensino
universitário em Música é considerado formalista, objetivista, longe da verdadeira música, a
que se enraíza na alma do povo.
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CONCLUSÕES
A Lei nº 11.769/2008, que torna o conteúdo de música obrigatório no ensino escolar,
teve origem no debate entre profissionais da música para o estabelecimento de um plano de
políticas públicas para a música brasileira, convocado pelo Ministério da Cultura. O Projeto
de Lei original constava de três propostas: (1) a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas
não exclusivo, do componente curricular Arte; (2) o ensino da música será ministrado por
professores com formação específica na área; (3) os sistemas de ensino terão três anos letivos
para se adaptarem às exigências estabelecidas (BRASIL, 2008a). No entanto, a Lei foi
sancionada pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva com o veto a que
professores com formação específica na área ministrassem o conteúdo de música.
Os significados acerca dos objetos sociais são instituídos nas conversações cotidianas,
incluindo as questões que exigem uma tomada de posição. Ao materializar as ideias e as
experiências vividas, as interações comunicativas proporcionam a construção dos
conhecimentos compartilhados socialmente, assinalando os valores que os grupos sustentam,
além da compreensão dos processos de constituição de identidade social. Com o objetivo de
identificar o que os proponentes da Lei dizem ser educativo no ensino de música na educação
básica, propusemos a análise retórica dos discursos do debate, que culminou na aprovação da
Lei nº 11.769/2008, como meio de expor as técnicas argumentativas utilizadas pelos sujeitos
para persuadir. A análise retórica dos esquemas argumentativos permitiu identificar os valores
que os grupos afirmam a respeito da música e seu ensino, e também, compreender os
processos identitários concernentes às musicalidades que defendem. A aprovação da Lei com
adesão ao veto aponta para uma representação social hegemônica acerca de quais as
musicalidades são as mais adequadas para as políticas educacionais do país, assentadas em
noções românticas de identidade social cujas oposições expõem as musicalidades em disputa.
As concepções de música apoiam-se, em grande parte, nos lugares da qualidade, por meio da
dissociação da noção de música e das ligações de coexistência, de tal modo que prevalecem as
noções de que a obra de arte é fruto do talento do artista, considerado genial. A analogia, a
música está para o povo assim como a alma está para o corpo, coordena os significados dos
discursos de aprovação da obrigatoriedade do ensino de música e de adesão ao veto parcial,
condensados na metáfora MÚSICA, A ALMA DO POVO.
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O veto presidencial ao inciso que determinava que o ensino de música deveria ser
ministrado por professores com formação específica na área desconsidera a profissão de
professor como uma formação específica. De acordo com o Artigo 62, da Lei nº 9.394/96, de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, só está apto a lecionar nas escolas regulares da
educação básica, os profissionais diplomados em cursos de licenciatura das respectivas áreas
de conhecimento. Na verdade, o Artigo 62 torna desnecessária a proposição do inciso vetado,
pois esta é a formação específica legalmente exigida e que vigora, apesar do veto. Assim, a
aprovação da Lei nº 11.769/2008 altera a Lei nº 9.394/96, tornando o ensino de música
conteúdo obrigatório. Porém, o veto presidencial não altera a exigência da formação em curso
de licenciatura para ministrar aulas nas escolas regulares. De modo que, se o ensino de música
foi aprovado como conteúdo escolar obrigatório no ensino de Arte, o veto a que o professor
com a formação específica na área deva ministrar tal conteúdo, é improcedente. A mensagem
de justificativa ao veto opera com a ambiguidade do termo formação específica, ora entendido
como a formação na área de conhecimento, ora em curso de licenciatura, ora de especialista
em curso de pós-graduação.
A justificativa ao veto é incoerente ao colocar músicos em condições de igualdade
com professores de música para o exercício da profissão de professor, ao ressaltar que “no
Brasil existem diversos profissionais atuantes na área sem formação acadêmica ou oficial em
música e que são reconhecidos nacionalmente. Esses profissionais estariam impossibilitados
de ministrar tal conteúdo [...]” (BRASIL, 2008b, p. 3). Se a formação, tal como dita no veto,
equivale ao ensino universitário, então esta pode ocorrer tanto em cursos de bacharelado,
como em licenciaturas. O bacharel em música, embora tenha formação superior, não está
habilitado a ministrar o conteúdo de música nas escolas regulares, assim como os
profissionais “reconhecidos nacionalmente” sem formação acadêmica ou oficial em música músicos ou artistas da música. Músicos e professores de música são categorias profissionais
distintas.
Embora a profissão de professor seja regulamentada por Lei, existem certos aspectos
que permanecem indefinidos na identidade docente. Este embate nas caracterizações da
formação do professor aparece nos cursos universitários, e o veto presidencial nos faz crer
que esta indeterminação da identidade pode ser avistada por outros sujeitos na sociedade. O
professor licenciado deve centrar sua formação no conhecimento do campo de saber que
ensinará ou nas questões pedagógicas e cognitivas que envolvem a sua atividade? Esta
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oposição instaurada nos cursos universitários contribui para certa vagueza da identidade
profissional do professor (MAZZOTTI, 1993). Esta situação fica reforçada pelo fato de
muitos licenciados calcarem suas representações acerca do ofício de professor em situações
pessoais, anteriores aos estudos de formação docente, de modo que as práticas, como
licenciados, remetem a atividades desenvolvidas ainda na sua condição de aluno, e não a
conhecimentos adquiridos durante a formação nos cursos de licenciatura. Esta conjuntura
desqualifica e desvaloriza os cursos de formação docente, bem como a profissão (ALVESMAZZOTTI, 2008). No caso do ensino de música, supõe-se que muitos professores preferem
ensinar nas escolas de música, locais que frequentaram para a sua própria instrução em
música, em vez da escola regular (PENNA, 2010). Este debate diz respeito à constituição de
um ethos, uma vez que tenta definir uma identidade para a profissão de professor, ao observar
qual é a formação docente apropriada para o exercício da profissão, além das situações
características para o desenvolvimento profissional.
A indefinição de uma identidade docente se estende aos professores de música,
acentuada pela prática da polivalência no ensino das linguagens artísticas, uma visão
engendrada nos anos 70, que buscava a integração das linguagens artísticas por meio do
ensino da Educação Artística (PIRES, 2003). Esta concepção ainda subsiste tanto no ensino
escolar, como na demanda dos concursos públicos que contratam os professores. Além do
que, ainda na compreensão dos professores de música, vigora uma representação romantizada
acerca da definição de música e seu ensino. Para estes professores, Música é VIDA (DUARTE,
2004), ao sustentarem que: (1) a música é linguagem que comunica emoções; (2) a música
permeia a existência humana; (3) e a música constitui a essência do mundo. Assim, o ensino
de música é caminho e cura para a transformação da comunidade escolar. Essas concepções
consideram a música em si, um valor absoluto, capaz de atingir todos de maneira semelhante,
desconsiderando que as musicalidades são fruídas conforme os pertencimentos, isto é, de
alguma maneira, é necessário que sejamos educados nas modalidades de expressão para que
sejamos mobilizados pelas mesmas. Estas noções transparecem nos discursos dos proponentes
da Lei, tanto nas exposições dos senadores, pelas emoções que a música mobiliza, como nas
falas dos músicos e educadores da área, pela afirmação de que a aprendizagem em música
contribui para o desenvolvimento integral do ser humano e, especialmente, para a construção
de valores pessoais e sociais, conforme a justificação do PLS 330/2006, um argumento que
coloca a Música em posição superior com relação aos demais conteúdos escolares.
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Com relação ao músico, desde tempos remotos, a atividade profissional tem por
característica a irregularidade, uma vez que a profissão de músico não participa das
necessidades básicas da economia das comunidades. De um modo geral, o músico, bem como
o artista, é considerado um ser especial. A crença no inatismo musical produz a idealização do
artista pela população e pelos próprios profissionais da área. Como desdobramento, as
atividades características do trabalho do músico (tocar, cantar, compor etc.) não são
consideradas como competências a serem aprendidas por meio de um treinamento que requer
domínio de uma técnica ou habilidade. Isto reforça a noção de que a atividade musical não é
trabalho, pois não exige esforço, o artista é nato. Portanto, a prática da música também não é
para todos, mas apenas para aqueles que foram escolhidos, os que possuem o dom ou o
talento (REQUIÃO, 2008; SCHROEDER, 2004). Estas representações, acerca do músico e da
música, ocultam o processo de trabalho do músico e promovem a representação de uma
identidade romantizada com argumentos que se assentam nos lugares da qualidade. Sendo o
artista um ser incomum, nesta hierarquia de valores, vale mais o que é raro, especial e único,
pois a escassez torna o objeto mais precioso (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005).
A acepção de que o artista é quem tem talento, é corroborada pelo raciocínio que
vincula a manifestação à essência, um argumento estruturado na ligação de coexistência, que
agencia a noção de que a obra de arte expressa a genialidade do artista, pois os atos são a
manifestação da pessoa, isto é, a revelação de sua essência. É a essência que confere uma
identidade, concebida como um núcleo imutável que estabelece predicações estáveis ao
indivíduo, o que torna possível a categorização das manifestações que melhor encarnam uma
determinada identidade (essência). Durante a Audiência Pública, a grandiosidade da produção
de Villa-Lobos é a manifestação da genialidade deste artista, o que fez com que ele produzisse
“uma obra didática [...] que catapultou para gerações subsequentes um repertório dinâmico,
motivador, inspirado e cheio de poesia, e que realmente sacudiu a infância e a juventude de
toda a minha geração” (SENADO FEDERAL, 2006a, p. 190), em relato de Turíbio Santos.
Ainda durante a Audiência Pública, é a música que coloca orador e auditório em contato com
o inefável e o divino, um sentimento que toca profundamente as almas e transforma os
homens com um poder mágico, como na descrição de filme de guerra feita pelo Senador
Roberto Saturnino Braga. Os raciocínios que sustentam o contato com o sublime
proporcionado pela atividade do músico, revelando que a música que produz é fruto da
expressão da alma, promovem a rejeição do argumento de apoio a que a produção musical

116

brasileira pudesse ser utilizada como commodity. Assim, não cabe comercializar o que vem da
alma e mobiliza as paixões do auditório, sendo a música que serve à comercialização
desvalorizada nesta hierarquia.
Retornando à análise do veto presidencial, o Ministro da Educação define que a
música é uma prática social. Porém, a prática social não é uma prerrogativa da música. Este é
um dos princípios da educação escolar, ou seja, toda a educação escolar deve vincular-se à
prática social (BRASIL, 1996). Desse modo, tudo que se seleciona para integrar os saberes
escolares expõe o que é aceito como educativo pelas comunidades, o que revitaliza os
preferíveis dos grupos. Assim, o discurso educativo se localiza no discurso epidítico, que visa
promover os valores comuns, sobre os quais não há discordância (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 2005). A comunhão em torno de valores é relevante para as
ligações interpessoais em um grupo social, constituindo-se em meio para a construção das
identificações. Ao partilhar opiniões e ideias, afirmamos um vínculo social, uma pertença e,
por desdobramento, uma identidade (JODELET, 2001). Neste sentido, as artes, dentre estas, a
música, também podem ser localizadas no epidítico, já que se ocupam do reconhecimento de
valores e se mostram um recurso valioso na constituição de laços identitários, bem como de
rupturas entre grupos. O que se comunga preferível sustenta as relações intragrupais. Assim, o
epidítico está na base da vida social, apela para os padrões aceitos, recorre a qualidades
universais e, desse modo, refere-se ao que é objeto da educação. Quase sempre permanece
imperceptível no cotidiano e, frequentemente, só desponta quando o que se considera
desejável para um grupo é confrontado de alguma maneira (KENNEDY, 1998).
No epidítico, o orador não tem por função propriamente persuadir o auditório. Este já
é solidário a quem pronuncia o discurso, pois a finalidade é a comunhão social. O que o
orador defende não é seu ponto de vista, mas de todo o auditório e, neste sentido, o orador
deve possuir certo prestígio diante da comunidade para o exercício dessa função. Assim, neste
gênero, o orador se aproxima do professor/educador. O educador é alguém autorizado pelo
grupo com a função de “tornar-se o porta-voz dos valores reconhecidos” (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 58). Neste sentido, a proposição de que o professor com a
formação específica na área ministre o conteúdo de música apresentada pelo Projeto de Lei
seria desnecessária, uma vez que é garantida por Lei. No entanto, o grupo de professores com
formação docente para o ensino de música busca garantir o exercício de sua profissão por
meio da proposta que foi vetada, uma tentativa de resgate e afirmação da identidade social do
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professor de música, diluída entre as questões que envolvem o tipo de formação que o docente
deve ter e a polivalência no ensino de artes.
A Lei nº 11.769/08, que torna a música conteúdo obrigatório na Educação Básica, foi
sancionada com o veto parcial no que tange à formação específica na área, por sugestão do
Ministério da Educação (MEC). Ao sugerir que músicos e artistas, sem a formação acadêmica
ou oficial, desde que reconhecidos pelos seus grupos, possam ministrar o conteúdo de música
na escola regular, descredenciam-se os professores de música formados nos cursos de
licenciatura. Esta justificativa extrapola a regulamentação da profissão de professor, e
dimensiona esta questão na configuração de um ethos, isto é, na localização de preferíveis
para caracterizar quem deve ser o educador, quem é o orador confiável para pronunciar o que
é instituído como educativo em música na escola. A credibilidade do orador é fundamental
para comunicar sentido e aumentar a adesão ao que se diz. A mensagem publicada no Diário
Oficial, discurso de uma figura de autoridade, ignora a regulamentação para expressar o
desejável. E o desejável pode expressar o interesse de quem ocupa o poder em determinadas
situações. Nesta hipótese, distorcem-se as disposições legais que regem a formação em nível
superior, afirmando que alguém não licenciado em determinada área de conhecimento pode
ensiná-la. Qualquer indivíduo pode ensinar o que quiser em qualquer lugar, menos nas
escolas. Para tanto, é exigida a formação específica na área docente. Por que, na mensagem
veiculada pelo Presidente da República, os artistas e músicos de reconhecimento nacional
teriam sido convocados a ocupar este espaço junto com os profissionais da educação musical?
São as concepções românticas sintetizadas na metáfora MÚSICA, A ALMA DO POVO
que orientam esta justificativa. A identificação das metáforas, que coordenam o debate, expõe
as crenças dos grupos. Nosso sistema conceitual é metafórico, uma vez que conhecemos e
interpretamos o mundo ao fazer analogias, deslocando os significados do que é familiar (foro)
para apreender o que é novidade (tema). Na seleção dos significados, que se transferem do
foro ao tema, revelamos o que é desejável e preferível, e uma vez estabelecidas essas relações,
dirigimos nossas condutas a partir das concepções formuladas (LAKOFF; JOHNSON, 1980).
No caso de um debate, a seleção dos elementos do foro tem por objetivo persuadir. Nesta
metáfora, a música (tema) é definida na relação com povo pelo que se conhece da definição
de alma (foro) na relação com corpo, de maneira que a concepção de sociedade é
metaforizada pelo que se conhece do indivíduo ou pessoa, um organismo vivo. Assim, a
música é concebida como núcleo imanente do povo que a representa. A crença de que a
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música revela a ALMA DO POVO é o que justifica o veto presidencial, expondo a concepção do
MEC acerca de que música deve ser ensinada nas escolas e quem deve realizar esta tarefa. A
música que deve ser ensinada é a popular brasileira, que se fundamenta no corpus de tradições
musicais regionais e locais consolidadas em festas e rituais populares de todo o tipo, e que se
ancoram nos elementos concebidos como formadores dos processos de identidade nacional,
entendidos como qualidades essenciais da nação: a terra, a língua e a raça. Não caberia nesta
pesquisa delimitar os gêneros e as musicalidades que a música popular brasileira abrange,
pois esta definição também não é apontada na justificativa ao veto. É suficiente destacar que,
uma vez que o Estado é responsável pela formação do caráter nacional, é necessário ensinar
nas escolas o que é próprio da identidade nacional para reforçar as ligações simbólicas do
epidítico que o brasileiro comunga. Essa é a proposta sugerida a partir do veto. No enfoque do
MEC, o professor de música não é o único grupo social habilitado para a docência em música
nas escolas, pois não é este o grupo que produz a música que se reconhece brasileira. Na
concepção do MEC, também aparecem as representações que confundem o que é próprio de
cada profissão.
Embora o veto não modifique a Lei nº 9.394/96 no tocante à formação exigida para
ensinar nas escolas, a justificativa ao veto questiona a autoridade do professor como orador
credenciado para ocupar este lugar, mesmo tendo realizado no ensino superior os estudos
formalizados de diversas musicalidades para apreender os seus esquemas com vistas ao
exercício docente. Nesta crença, o músico popular brasileiro cuja experiência musical se
assenta, em grande parte, na oralidade, sem considerar que o aprendizado, neste caso, é
realizado em vivências informais com treinamento e exposição constantes às práticas
musicais, é reverenciado como um ser especial pela música que faz brotar de sua alma,
abrangida como alma nacional pelo brasileiro que ele é. Esta compreensão acentua a
dissociação da noção de música, ao fixar as qualidades da verdadeira música (termo II) das
quais as outras musicalidades (termo I) são carentes.
Talvez a metáfora MÚSICA, A ALMA DO POVO como representação hegemônica de
música e de seu ensino não se circunscreva aos limites do debate que analisamos. Neste caso,
caberia ampliar esta pesquisa para investigar a extensão do campo semântico que esta
metáfora abrange a partir dos significados que seus elementos (corpo, alma, povo, música)
acionam e valorizam na possível constituição de uma representação social hegemônica de um
alcance social mais amplo.
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Esta pesquisa pretendeu colocar à mostra o que se diz educativo em música a partir
de uma determinação legal, analisando o debate que aprova o ensino obrigatório de música
como conteúdo escolar. As múltiplas representações acerca das profissões de professor e de
músico, e das concepções de música e seu ensino, revelaram as contradições entre uma
determinação legal e a prática instituída no ensino de uma linguagem artística - a Música,
condensadas na metáfora MÚSICA,

A

ALMA

DO

POVO. Determina-se um conteúdo como

obrigatório na escola, mas questiona-se a autoridade do profissional formado para o exercício
de sua profissão, ao dizer que não só o seu grupo de pertença, mas outros sujeitos podem
também exercer a sua atividade. Uma decisão dessa natureza desqualifica e enfraquece o
grupo perante um olhar do outro, além de colocar em cerco a identidade social. Seria a
formação de professores realmente necessária? A sociedade ainda considera que sim, por
meio da legislação vigente.
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ANEXO A - Mobilização Musical
Documentos a respeito das discussões realizadas em alguns dos fóruns estaduais e
que foram publicadas no sítio eletrônico: <http://mobilizacaomusical.blogspot.com/>. Acesso
em: 26 set. 2010.
Os documentos estão na ordem da publicação mais recente para a mais antiga:
1. Carta Manifesto do Fórum Brasileiro de Música
2. Fórum SP - Carta aos Fóruns Estaduais
3. Músicos se encontram em videoconferência
4. Músicos do Brasil discutem políticas públicas em Brasília
5. Fórum RS - Ata da 3ª Assembléia Geral
6. Fórum RS - Ata do 1º Encontro do GT Ed. Musical
7. Carta de Brasília
8. Documento de São Luís
9. Carta de São Paulo (Documento extraído das reuniões realizadas pelo Forum
Paulista Permanente de Música)
10. Histórico
11. Carta do Paraná (Por uma política pública em defesa da música brasileira)

Mobilização Musical
Pela elaboração de políticas públicas para a Música Brasileira
DOMINGO, JANEIRO 30, 2005
Carta Manifesto do Fórum Brasileiro de Música
Músicos Presentes no Fórum Social Mundial
Fórum Social de Música
V Fórum Social Mundial – Porto Alegre – RS
Estando presentes representantes fóruns estaduais de música de São Paulo e do Rio Grande do
Sul, além de músicos das mais variadas localidades do país, da Argentina e do Canadá, em
reunião conjunta, elaborou-se o presente documento a partir dos encontros e debates
realizados no V Fórum Social Mundial – Fórum Permanente de Música.
I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
O presente documento versa sobre os temas discutidos pelos fóruns estaduais de música e
seus grupos de Trabalho (GTs) e o processo de implementação da câmara setorial de música.
O Fórum Permanente de Música, também denominado de Fórum Social de Música, reforçou a
NECESSIDADE DA AMPLA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS MÚSICOS COMO
ÚNICA FORMA DE GARANTIR CONQUISTAS EM CARÁTER NACIONAL. Esta
mobilização tem a finalidade de difundir e democratizar as decisões que dizem respeito a
todos os músicos do país, das mais variadas tendências, formações, vocações e atuações
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Tendo como base, portanto, os princípios da democratização, da livre expressão política e
artística, bem como da efetiva mobilização da categoria, encaminhamos as seguintes
propostas para o Encontro Nacional de Música:
1) Que seja realizado na cidade de Belo Horizonte (MG), considerando a facilidade de acesso
a todos os recantos do país bem como a rotatividade dos locais de discussão, evitando a
centralização das discussões.
2) Que seja o mais aberto e representativo dos fóruns organizados e de suas bases de
sustentação. Propõe-se que cada fórum organizado disponha de no mínimo dois delegados,
com direito de voz e voto, podendo designar mais delegados, também com direito de voz e
voto, de acordo com a proporcionalidade de músicos presentes nas Assembléias Gerais
convocadas para esta finalidade. Sugerimos o caráter aberto do encontro a todos os
interessados que atuariam na categoria de participantes com direito a voz, mas sem direito a
voto.
3) Que a vídeoconferência do dia 23/02/2005, contenha como foco prioritário de sua pauta a
definição da proporcionalidade de delegados. Entendemos que, para que o Encontro Nacional
tenha representatividade efetiva, exista o pressuposto da mobilização da categoria para a
escolha dos delegados e o caráter de base do movimento, e não apenas contando com a
presença das coordenações locais.
4) Que o auxílio do Ministério da Cultura (Minc) seja contabilizado em espécie, num sistema
de cotas por fórum, a fim de que cada fórum organizado tenha autonomia para realizar seu
deslocamento e alojamento, da forma que entender mais vantajosa.
5) Pela criação imediata do Fórum Nacional de Música, a fim de mobilizar a categoria e
fomentar estratégias de organização e representação de classe. Este fórum ocorrerá
virtualmente em rede com o endereço forumnacionaldemusical@yahoogrupos.com.br e será
aberto a todos os participantes de fóruns do país.
6) Pelo encaminhamento nacional da proposta da Rede de TV da Música Brasileira –
aprovada no eixo Comunicação do Fórum Social Mundial, encaminhada pelo Gt de mídia e
tecnologia de São Paulo.
7) PELA AMPLA DISCUSSÃO E DIVULGAÇÃO DOS DEMAIS ITENS DESTE
MANIFESTO A SEGUIR:
II - DA EDUCAÇÃO MUSICAL NO BRASIL
II.A DOS PRINCÍPIOS
A EDUCAÇÃO MUSICAL É UM DIREITO DE TODOS E UM DEVER DO ESTADO,
QUE DEVE GARANTIR E PROMOVER O ACESSO A UMA SIGNIFICATIVA
VIVÊNCIA MUSICAL QUE PROPORCIONE O ENTENDIMENTO DA MÚSICA COMO
CAMPO DE CONHECIMENTO HUMANO.
Assim, entendemos que todos devem ter acesso a música fazendo música, tendo um
envolvimento profundo com os mais variados processos de realização musical, ouvindo,
tocando, cantando, improvisando, compondo e refletindo sobre música.
QUE TODO MÚSICO, EM FUNÇÃO DE SUA RESPONSABILIDADE SOCIAL COMO
AGENTE DE CULTURA E ARTE, TENHA ACESSO A SÓLIDA FORMAÇÃO
PEDAGÓGICA A FIM DE QUE POSSA EXERCER MELHOR O OFÍCIO DE
PROFESSOR, QUALQUER QUE SEJA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO.
Entendemos que, para implementar um efetivo projeto de educação musical no Brasil, é
urgente e necessária a existência de programas de capacitação de músicos-professores que
possam acolher a grande demanda musical do país.
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QUE A EDUCAÇÃO MUSICAL DEVE ESTAR PRESENTE NA VIDA DE TODOS
DESDE A EDUCAÇÃO INFANTIL PASSANDO PELO ENSINO FUNDAMENTAL E
MÉDIO, EM ESPECIAL NA ESCOLA PÚBLICA, UMA VEZ QUE O ACESSO À
EDUCAÇÃO MUSICAL É UM DIREITO E, COMO TAL, NÃO SE RESTRINGE EM
FUNÇÃO DA IDADE OU DA CLASSE SOCIAL.
Que a educação musical é essencial para a cidadania.
Que existam políticas de incentivo destinadas a projetos sócio-culturais e ações de educação
musical.
II – B DAS AÇÕES, PROPOSTAS E REIVINDICAÇÕES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO
MUSICAL:
Propomos a criação de uma BIBLIOTECA NACIONAL DE EDUCAÇÃO MUSICAL, de
caráter virtual em rede mundial de computadores, com a finalidade de fomentar a pesquisa,
desenvolver, reunir, catalogar e disponibilizar o material músico-pedagógico produzido nas
diferentes regiões do país, facilitando o acesso dos educadores e instituições a um acervo
diversificado e de qualidade, bem como a um banco de dados contendo projetos, currículos e
resultados.
A realização de um MUTIRÃO DE EDUCAÇÃO MUSICAL junto aos Ministérios da
Cultura e Educação a fim de se implementar uma campanha nacional de Educação Musical,
bem como uma política a longo prazo para esta área – sempre prejudicada pela falta de
continuidade das ações governamentais tanto em esfera nacional como estadual e municipal.
A criação de um FUNDO NACIONAL PARA FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE
EDUCAÇÃO MUSICAL que tenha caráter de aplicação regional e continuada, devidamente
regulamentado, que garanta a facilidade de acesso a todos os educadores e seja assessorado e
avaliado pelos Ministérios da Cultura e da Educação.
A OBRIGATORIEDADE DO ENSINO DE MÚSICA EM TODA EDUCAÇÃO BÁSICA,
considerando-se a educação musical como um direito irrestrito a todos independente da idade,
nível de escolarização e classe social.
A criação de CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PÚBLICOS E
GRATUITOS que visem aprimorar o conhecimento musical bem como capacitar professores
para atuar nas mais diversas situações de ensino-aprendizagem de música que ocorrem em
espaços não-escolares. Salientamos a necessidade da valorização, da capacitação e da
formação específica dos educadores musicais que atuam em sala de aula e outros espaços
escolares.

III. DA MEMÓRIA E PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL
III.A- DOS PRINCÍPIOS
Valorizar as práticas, representações, ações, conhecimentos e técnicas que caracterizam a
identidade cultural de uma determinada comunidade.
Garantir meios para a continuidade das manifestações culturais existentes.
Garantir a diversidade cultural e as atividades advindas da criatividade humana.
Garantir a livre difusão da memória nacional, do patrimônio de domínio publico e coletivo.
III.B- DAS AÇÕES, PROPOSTAS E REIVINDICAÇÕES NA ÁREA DE PATRIMÔNIO E
MEMÓRIA MATERIAL E IMATERIAL
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Ao governo federal cabe realizar o cadastramento e o mapeamento de manifestações culturais,
luthiers, artesãos, colecionadores e acervos em várias mídias a fim de proporcionar a criação
de uma rede de informação, colaboração e preservação.
O Governo Federal deve fomentar ações que buscam o entrelaçamento da memória e
preservação com ações de educação musical, a fim de valorizar as culturas locais, reforçando
suas identidades, sua criatividade e o caráter dinâmico das manifestações populares.
O Estado deve possibilitar o acesso de todos ao Patrimônio Cultural Coletivo, entendendo-se
este como o conjunto de obras e autores que, devido à sua reconhecida relevância na cultura
nacional, não estão sujeitos ao arbítrio de seus herdeiros, salvaguardados os direitos dos
mesmos.
Proteger as obras de domínio público e as manifestações populares da apropriação indevida
por parte de músicos, compositores, interpretes, arranjadores, empresas e editoras que venham
a descaracterizar sua finalidade original.
Reconhecer que a propriedade intelectual e as manifestações populares têm uma função social
e não estão sujeitas ao mercado especulativo.
IV - DA ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA CLASSE MUSICAL NO BRASIL
Ainda que os debates ocorridos não tenham esgotado a questão nem chegado a um consenso
referente à extinção ou não da Ordem dos Músicos do Brasil, este evento foi fundamental na
troca de experiências e exposição de pontos de vista.
IV –A DOS PRINCÍPIOS
A Ordem dos Músicos do Brasil atua por meio de Conselhos Regionais. A relação dos
músicos com esta instituição, portanto, ocorre de diferentes maneiras com maior ou menor
grau de distanciamento nas diferentes regiões do país. Verifica-se, entretanto, a geral e
completa insatisfação da categoria com a situação atual da instituição, que deve ser
urgentemente modificada através da mobilização organizada dos músicos em todo território
nacional.
O exercício da atividade musical é livre, espontânea e social, não cabendo nenhum tipo
restrição à sua realização quando manifestação cultural.
Todo músico tem o direito de exercer sua profissão livremente e ter o reconhecimento de sua
comunidade, independente de sua inscrição em qualquer órgão fiscalizador ou regulador.
Todo músico tem o direito de ser representado e amparado por uma entidade de classe.
IV – B DAS AÇÕES, PROPOSTAS E REIVINDICAÇÕES REFERENTES À
ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE CLASSE NO BRASIL
Pelo livre exercício da profissão e pelo fim do constrangimento policialesco imposto pela
Ordem dos Músicos do Brasil.
Pelo fim da obrigatoriedade da contribuição para a Ordem dos Músicos do Brasil.
Porto Alegre, 30 de janeiro de 2005
V Fórum Social Mundial
Ass.: Músicos do Fórum Social Mundial
Fórum Social de Música
Pró Fórum Brasileiro de Música
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posted by admin @ 1:16 PM
SÁBADO, JANEIRO 22, 2005
Fórum SP - Carta aos Fóruns Estaduais
Prezados músicos
Gostaríamos de pontuar algumas questões, tendo em vista a organização do nosso I Encontro
Nacional de Fóruns Estaduais de Música e a Formação da Câmara Setorial.
Primeiramente, fazendo uma pequena retrospectiva, lembramos que partiu de São Paulo a
intenção, ou melhor dizendo, o alerta de que todos os estados deveriam estar presentes na
discussão iniciada entre o Rio de Janeiro e o Minc/Funarte, por entendermos que todas as
regiões do país teriam que ser ouvidas nesse processo. Para que essa integração se realizasse,
propusemos então, em reunião realizada no Rio de Janeiro, em 04.11.04, com a presença do
Ministro e cerca de 400 artistas , que o prazo para a formação da Câmara Setorial de Música,
inicialmente proposto para a primeira quinzena de novembro, fosse prorrogado. Ainda com a
finalidade de iniciarmos uma grande mobilização nacional, sugerimos a realização do I
Encontro Nacional, proposta imediatamente acolhida por representantes do MINC, motivo
que nos levou a solicitar apoio logístico do ministério para a realização do nosso Encontro.
Conseguimos tal apoio em forma de passagens aéreas para pelo menos 02 representantes de
cada estado já envolvido na discussão participarem do evento, e a princípio, informalmente,
ficou acertado que o mesmo se realizaria em São Paulo. A partir disso, propusemos uma
Videoconferência para discutirmos o Encontro e a Câmara Setorial e, novamente, o Ministério
se mostrou solícito e intercedeu por nós junto ao Serpro, demostrando com isso boa vontade
em ajudar na campanha de mobilização nacional, ficando contudo claramente acordado que
teríamos total autonomia decisória sobre questões que nos dizem respeito.
No entanto, na Videoconferência realizada dia 19/01, vários outros estados se dispuseram não
só a apoiar como até sediar o encontro, o que nos deixou bastante animados, uma vez que tal
iniciativa demonstra a importância que essas outras unidades da federação vêem nesse que
pode vir a ser o marco zero na organização de nossa classe.
Nesse sentido, propomos que os estados candidatos a sediar o I Encontro Nacional reafirmem
suas intenções e que, a partir disso, iniciemos um processo decisório, ouvindo os Fóruns
Estaduais para uma avaliação conjunta.
Lembramos que essa decisão tem que ser tomada rapidamente, tendo em vista o prazo exíguo
que dispomos para a organização do mesmo. Esperamos que os candidatos reafirmem sua
intenção até segunda feira, para que até quarta (02/02) já saibamos que estado sediará o
evento e imediatamente comecemos a trabalhar com essa perspectiva.
De qualquer maneira, independentemente do local a ser definido, colocamos à disposição dos
fóruns o que já discutimos em relação ao encontro, sua organização e metodologia de
realização, frutos do trabalho desenvolvido pelo nosso Fórum, tendo sido inclusive criada
uma Comissão para esse fim.
Informamos ainda que está agendada outra Videoconferência no dia 23/02, desta vez com a
presença da Senhora Ângela Andrade (Sec. Políticas Públicas do MINC.), com quem também
levantamos a possibilidade do I Encontro se realizar no dia 16 de março, em função do apoio
do Ministério só poder se realizar a partir dessa data.
Abraços musicais,
FORUM PAULISTA PERMANENTE DE MÚSICA
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Coordenação: Amilson Godoy, Carlinhos Antunes, Carlos Zimbher, Juca Novaes e Luis
Felipe Gama, posted by admin @ 1:20 PM
QUARTA-FEIRA, JANEIRO 19, 2005
Músicos se encontram em videoconferência
Os integrantes de fóruns de 10 estados brasileiros se reuniram para a discutir a criação da
Câmara Setorial de Música. Encontro terminou com bons resultados e muitos
questionamentos
A segunda videoconferência realizada entre os fóruns de música do Brasil proporcionou que a
classe musical desse um passo a mais nas discussões da criação da Câmara Setorial de
Música. O encontro, que aconteceu nesta quarta (19), permitiu que os participantes
compartilhassem suas idéias e ficassem cientes dos trabalhos em cada estado. Além dos 10
estados que estavam conectados na videoconferência (São Paulo, Ceará, Bahia, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará, Pernambuco e Distrito Federal),
representantes de Goiás, Mato Grosso do Sul e Maranhão também deram sua contribuição.
Foram quatro horas de conversa e muitos questionamentos ficaram sem resposta. Uma das
discussões girou em torno da composição da Câmara Setorial de Música. O primeiro tópico
de polêmica refere-se ao número de músicos que vão compor a Câmara. Esse tema é
importante porque, caso não haja consenso, as propostas vão para votação.
Sobre esse assunto, São Paulo iniciou o debate com a sugestão de paridade entre músicos e
governo, ou seja, os músicos ficariam com 50% das cadeiras da Câmara. Brasília concordou
com a proposta. Já Rio Grande do Sul sugere ir mais além: 50% mais um. Outros estados
sugeriram que a representatividade fosse feita por dois músicos de cada estado, mais dois
suplentes. Discutiu-se que essa última proposta não seria aceita, pois o governo limitou a
formação da Câmara em 20 representantes. A resposta veio de imediato: porque o governo
tem que ditar essa regra? “A criação da Câmara Setorial tem que ter a nossa cara, o nosso
cheiro, a nossa ansiedade”, afirmou um dos integrantes de Curitiba.
Outro assunto que dividiu opiniões foi a inclusão dos outros participantes da cadeia produtiva
da música nas Câmaras Setoriais, como os produtores executivos por exemplo. Minas, Ceará
e Pará concordam que todos estão no mesmo barco, já Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul
acreditam que essa é uma luta unicamente dos músicos. A questão terminou sem consenso.
O que todos concordaram, no entanto, é que é necessário haver um encontro nacional entre os
músicos para que as discussões sejam mais aprofundadas. São Paulo, Belo Horizonte, Brasília
e Belém lançaram a proposta de sediar o encontro nacional. Os integrantes da capital paulista
ficaram de conversar com o Ministério da Cultura para ver se há possibilidade de o governo
viabilizar recursos para realização do encontro (passagens, hospedagens, etc.). Caso essa
proposta seja possível, dependeria do MinC escolher a cidade mais viável economicamente
para sediar o evento.
Ao final da reunião, ficou decidido que será feita uma nova videoconferência antes da
realização do encontro nacional e que será cobrado do Ministério da Cultura mais detalhes
sobre a composição da Câmara Setorial. Os músicos concordaram também que é de extrema
importância disseminar as informações sobre o que está acontecendo em cada estado. Para
isso, ficou acordado que o site www.mobilizacaomusical.com.br vai centralizar as
informações de todo o país. O envolvimento dos outros estados também ficou como meta para
os grupos que já estão participando das discussões. Infelizmente, por motivos técnicos, nem
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todos os estados que estão organizados puderam participar da videoconferência. O Serpro,
que propiciou a viodeoconferência, não possui filiais em todo o país.
posted by admin @ 1:39 PM

SÁBADO, JANEIRO 15, 2005
Músicos do Brasil discutem políticas públicas em Brasília
Mobilização da categoria, inclusão da música no currículo escolar, jabás, situação das
gravadoras e necessidade de espaço para o músico foram alguns dos assuntos discutidos no I
Encontro do Fórum Permanente de Música de Brasília
“O que queremos, onde queremos chegar e o que podemos fazer para mudar?”. Os
questionamentos feitos pela cantora Izabela Paz a respeito da categoria musical brasileira
podem ser considerados um dos carros chefes das discussões do grupo Mobilização Musical.
A cantora esteve presente no “I Encontro do Fórum Permanente de Música de Brasília”,
realizado no dia 15 de janeiro na Escola de Música de Brasília (EMB).
No evento, que fez parte da programação do 27º Curso Internacional de Verão da EMB e
reuniu cerca de 70 pessoas, discutiram-se formas de responder tais questionamentos e chegar
a alternativas viáveis de políticas públicas para o setor. Além de Izabela, também participaram
da mesa do Encontro o guitarrista Kiko Peres, o diretor gerente da EMB, Carlos Galvão, a
cantora Leni Andrade, o maestro Roberto Farias, a gerente de Desenvolvimento de Polícas da
Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, Ângela Andrade e os
coordenadores do Fórum de Brasília Ruy Godinho, Paulo de Jorge e Rênio Quintas.
Discutiu-se também a grande oportunidade que a categoria musical tem nas mãos com a
iniciativa do governo de criação de políticas públicas para o setor. “Este é um momento de
recriarmos a nossa história. Trabalhando juntos, vamos conseguir atingir nossos objetivos”,
afirmou Rênio Quintas. Outros temas abordados no encontro foram a inclusão da música nos
currículos escolares, a situação das gravadoras, os jabás, etc.
Em defesa do espaço para a música
“Não há talento superior ao brasileiro”. Enfática, a cantora Leni Andrade arrancou aplausos
dos músicos que participaram do encontro, ao levantar a bandeira em defesa da criação de
novos espaços para viabilizarem o trabalho dos músicos. “Música tem que ser ao vivo”,
afirma. Segundo ela, “não adianta o músico ter talento, estudar, se não tem lugar para tocar”.
Leni também defendeu a idéia de se criar um canal de TV 24 horas sobre música brasileira.
“Vamos jogar duro, falar sério, que nós precisamos de espaço”, enfatiza.
Do lado do governo
Se do lado dos músicos as reivindicações são muitas, do lado do governo há espaço para
discussões. Pelo menos foi o que afirmou a gerente de Desenvolvimento de Polícas da
Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, Ângela Andrade. Segundo ela, a
idéia do governo é “formular políticas públicas, não em gabinetes, mas em parcerias com
todos os setores envolvidos com a música”. A gerente ainda explicou as Câmaras Setoriais de
Música serão vinculadas ao Conselho de Políticas Culturais e vão fornecer subsídios para se
estabelecer diretrizes para o setor. Segundo ela, serão trabalhadas tanto a parte econômica,
como a exportação da música, a sustentabilidade da profissão, entre outros, como também a
parte de inclusão social, levando música às camadas que não têm acesso a ela. De acordo com
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a gerente, serão escolhidas entre 15 e 20 pessoas para compor a Câmara Setorial de Música: 5
pessoas do Estado (não só do Ministério da Cultura, mas de outros ministério que vão
participar das políticas), 5 representantes dos músicos por região e entre 5 e 10 representantes
de outros elos da música (produtores, gravadoras, etc.)
posted by admin @ 1:42 PM
SEGUNDA-FEIRA, JANEIRO 10, 2005
Fórum RS - Ata da 3ª Assembléia Geral
Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco, reuniram-se os músicos integrantes
do Fórum Gaúcho de Música Brasileira no plenário da Câmara Municipal de Porto Alegre,
sito a av. Loureiro da Silva s/ nº, às 19h30min e assembléia geral instituída com a finalidade
de tomar conhecimento do trabalho desenvolvido pelos GTs (grupos de trabalho) e de
escolher o conselho executivo de representantes do fórum. A assembléia foi aberta por Arthur
de Faria, que informou aos presentes sobre atual estágio de organização do fórum, sobre a
formação dos grupos de trabalho e a relação do Fórum Gaúcho de Música Brasileira com o
Ministério da Cultura. A Leandro Maia coube fazer a ata desta assembléia. Cláudio Levitan
relatou a tele-conferência do dia vinte de dezembro de dois mil e quatro, realizada pelo
SERPRO em parceria com o Ministério da Cultura, contando com a participação de músicos
organizados de diversas capitais do país. Levitan salientou o texto de salvador no que se
refere aos princípios de organização do movimento e a fala de Ivan Lins, do Fórum Carioca,
conclamando todos para uma ação moralizadora da OMB. Cláudio Leitan também lembrou a
todos que haverá um grupo de música e cultura, organizado pelo fórum paulista, no Fórum
Social Mundial. Os presentes na assembléia decidiram que a Diretoria Provisória do Fórum
será composta pelo coordenador de cada grupo de Trabalho, sendo assim definida: Pedrinho
Figueiredo (Direito Autoral/ECAD), Leandro Maia (GT.Ed.Mus.), Álvaro Santi (organização
de classe), Arthur de Faria (Difusão Interna e Externa), Moysés Lopes (Comercalização e
Distribuição), Arnaldo Cissom (Jabá, Mídia e Tecnologia) e Bebeto Alves (Financiamento,
Leis de Incentivo e Políticas Públicas) sendo que o GT de Patrimônio e Memória Cultural não
se reuniu nem indicou representante. Estando constituída a mesa diretora, deram-se os relatos
e encaminhamentos feitos pelos GTs. O Grupo de Educação Musical (formação e capacitação
profissional) relatou os assuntos abordados nas duas reuniões realizadas, salientando a grande
abrangência do tema Educação Musical frente à inexistência de políticas públicas de
abrangência nacional. Concluindo a apresentação, o GTEd.Mus. solicitou permissão ao
Fórum para que seja enviado aos Ministérios da Cultura e da Educação um questionário
visando obter informações a respeito das ações de educação musical no país – o que foi
aprovado por todos. O GT de Mercado, Comercialização e Distribuição iniciou o relato
especificando que não cabe a este grupo analisar a produção dos suportes de mídia (Cds,
livros, etc), mas entender os mecanismos formais e não formais existentes para que o produto
atinja o estágio final de comercialização, ou seja, como um produto pronto chega até a
prateleira à disposição do público consumidor. Definido o campo de atuação deste grupo de
trabalho, informações referentes à cadeia de distribuição foram prestadas. O GT de Mercado,
Comercialização e Distribuição elencou como prioridade a realização de um mapa da rede de
distribuição fonográfica, a fim de se estabelecerem metas mais específicas. Cládio Levitan
sugeriu que grupo busque elaborar estratégias para que o mercado independente possa se
estabelecer. O GT de Financiamento, Leis de Incentivo e Políticas Públicas informou que
ainda não foi possível agendar uma reunião com os membros, mas apontou os princípios da
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descentralização das ações de cultura e da democratização do acesso às políticas da área.
Arthur de Faria sugeriu que fosse encaminhada uma reunião, em março, com autoridades
governamentais que atuam na gestão de cultura, tais como a Coordenação de Música do
Município, o Instituto Estadual de Música, entre outros, para estabelecer este fórum como
instância reconhecida institucionalmente. Esta proposta foi aprovada por todos, cabendo à
Diretoria Provisória organizar este evento. O GT de Novas Mídias, Tecnologia e Jabá relatou
que está buscando alternativas para que, além da polêmica questão da criminalização do Jabá,
existam iniciativas como a exigência de um número mínimo de músicas a serem executadas
por semana nas rádios, entre outras iniciativas futuras. Cláudio Sander disse que não podemos
aceitar o Jabá como algo instituído, pois as rádios são concessões públicas e prestam serviço
de relevância social. Cláudia Leal salientou que o princípio de descentralização e
democratização das políticas públicas passa pelo combate ao Jabá. Foi lembrado pela mesa
que já existe um projeto de lei tramitando no congresso nacional sobre este assunto. A GT
Organização e Representação de classe iniciou sua apresentação enumerando diversas
entidades de representação já existentes e em atuação no RS. Este grupo salientou que é
contra a extinção da OMB, uma vez que esta é uma instituição que já possui estrutura
administrativa conquistada com o dinheiro dos músicos e que seria uma perda para a categoria
que necessita de aglutinação e mobilização. Foi aprovado pela assembléia a composição de
uma chapa para as eleições deste ano, que ficará a cargo do GT de Representação de Classe.
Cláudio Levitan sugeriu que ampliássemos esta proposta para os demais fóruns de música no
país, a fim de tenhamos uma ação nacionalmente organizada. Finalizando sua participação, o
GT de Representação de Classe informou que solicitará informações à OMB, Tribunal de
Contas e demais entidades sobre a prestação de contas da Ordem dos Músicos do Brasil. O
GT ECAD/Direito Autoral iniciou o relato dando um breve histórico da legislação autoral no
Brasil. O grupo constatou que a atual legislação versa apenas sobre a arrecadação do direito
autoral, omitindo o estado da fiscalização da distribuição desses recursos. O grupo salientou,
ainda, que é urgente aprimorar a método de amostragem, que contemple as regionalidades e
combata a corrupção. Foi aprovado pelo fórum o encaminhamento de que o atual ECAD, em
virtude dos inúmeros problemas a serem resolvidos, NÃO faça parte da Setorial de Música. O
último grupo de trabalho a se manifestar foi o GT Difusão Interna e Externa, que iniciou seu
relato informando que seu membros estão elaborando um mapeamento dos locais de
distribuição e execução da música independente, nichos de mercado e outras iniciativas. O
grupo propôs, finalmente, elaborar um site de download cobrado, um site do Fórum Gaúcho
de Música Brasileira, que foi aprovado pela assembléia. Foi lembrado a todos da
teleconferência do dia vinte de janeiro de 2005 com os demais fóruns. Ficou definido que os
grupos de trabalho terão grupos eletrônicos próprios e que os documentos produzidos deverão
ser arquivados no grupo geral do Fórum. Caberá a diretoria provisória organizar o encontro
com autoridades, além das assembléias gerais temáticas. Nada mais havendo a tratar,
encerrou-se a terceira assembléia geral do Fórum Gaúcho de Música Brasileira, lavrando-se
esta ata, assinada por Leandro Maia, sujeita á aprovação dos presentes.
posted by admin @ 1:03 PM

SEGUNDA-FEIRA, DEZEMBRO 20, 2004
Fórum RS - Ata do 1º Encontro do GT Ed. Musical
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Princípio Geral
A educação musical é um direito de todos e um dever do estado e da sociedade, que deve
garantir e promover uma vivência musical que proporcione o entendimento da música como
campo de conhecimento humano.
Os componentes do GT Ed.Mus definiram como condição para o estabelecimento de metas na
área de educação musical o urgente esclarecimento, por parte dos Ministérios da Cultura e da
Educação, das seguintes questões:
Um histórico com informações e levantamento de dados referentes aos investimentos
realizados em ações de educação musical em espaços escolares e não escolares
A divulgação de quais são os critérios adotados para financiar ações de educação musical;
Evidenciar qual o procedimento realizado para avaliar e acompanhar as ações e projetos de
educação musical contempladas com financiamento público.
Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e quatro reuniu-se nas dependências da
livraria Palavraria, sito a Rua Vasco da Gama, 165, Bom Fim, o Grupo de Trabalho de
Educação Musical, capacitação profissional e formação (GT Ed.Mus.). Estando presentes
Luciana del Ben, Alemão Eugênio, Adriana Marques e Leandro Maia, sendo este responsável
pela documentação em ata do encontro. Iniciando-se às 19h30min, com apresentação dos
componentes do grupo presentes, a reunião seguiu com a seguinte pauta:
Relato da teleconferência nacional
Levantamento de questões relevantes a serem abordadas pelo GT Ed. Mus.
Agendamento do próximo encontro e delegação de tarefas a serem cumpridas.
Quando ao primeiro item da pauta – relato da teleconferência nacional – Eugênio salientou a
importância do evento, prestando informações relevantes a respeito da organização do Fórum
em outros estados, seus grupos e trabalho e enfoques de atuação. Após questionamentos e
comentários os presentes concluiu dizendo que ficou evidente o papel de destaque da
Educação Musical em todos o fóruns de música brasileira e que esta é vista como prioridade.
Passando-se ao segundo item, Leandro comentou a posição do fórum baiano, que subdividiu a
educação musical em quatro eixos: a ed. Mus. Formal, a Ed. Mus. Profissionalizante, a Ed.
Mus. Não-Formal e a Ed. Mus. Informal. Luciana del Ben explicou o âmbito de atuação de
cada eixo. Adriana Marques disse que é necessário que tenhamos conhecimento de alguns
documentos como: legislação educacional, Parâmetros Curriculares Nacionais, além da
discussão realizada em outros fóruns. Adriana comprometeu-se ainda, a trazer para a próxima
reunião relatos da situação da educação musical em Porto Alegre, no âmbito das escolas
municipais. Luciana trará um relato-resumo da legislação que trata da educação musical
vigente para a próxima reunião. Leandro chamou atenção a respeito da dualidade educador
musical x músico educador e de como se dá a formação e atuação destes. Salientou, ainda,
que grande parte da Educação Musical no Brasil é mantida por projetos não escolares que, em
geral e apesar das dificuldades, geram excelentes resultados. Eugênio comentou suas
experiências como oficineiro e a vivência que teve no curso superior de música. Luciana
comentou que os cursos de Licenciatura em Música estão se abrindo cada vez mais à música
popular e novas práticas pedagógicas, embora uma mudança ocorra de forma lenta e de dentro
para fora. Adriana comentou a divisão academia x não academia dizendo ser necessário
vencermos estas barreiras. Concluiu dizendo que, se não tivermos interlocução entre os
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diversos campos da música, não poderemos solicitar a interlocução da Música com os
diversos Ministérios – Cultura, Trabalho, Comunicações e Educação. Como terceiro item,
combinou-se a data de cinco de janeiro de 2005 (05/01/2005), às 18h30min, na Palavraria
com a seguinte pauta: 1) Breve relato da legislação educacional 2) Breve relato da situação
em porto alegre 3) Dúvidas e Esclarecimentos 4) Redação de um documento com propostas a
serem levadas ao Fórum Nacional de Música Brasileira e o papel da Educação Musical na
Câmara Setorial. Nada havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião da qual eu, Leandro
Ernesto Maia, registrei a presente ata que será submetida a leitura e aprovação dos demais.
Leandro Ernesto Maia
Relator pro tempore, posted by admin @ 11:59 AM

SEGUNDA-FEIRA, NOVEMBRO 22, 2004
Carta de Brasília
A música brasileira é um dos maiores patrimônios do nosso povo. A sua riqueza é
inversamente proporcional à miséria que este mesmo povo é submetido ao longo de nossa
história.
Acreditamos ser a música - devidamente estruturada, alicerçada e subsidiada – uma de nossas
mais poderosas ferramentas de transformação da realidade, do resgate de nossa cidadania e da
possibilidade de nos tornarmos uma nação plena.
Os músicos e profissionais correlatos de Brasília, reunidos a partir da convocação para o
encontro da Comissão do Rio de Janeiro com o Ministério da Cultura, constituíram o Fórum
de Música de Brasília e reforçam os desejos de contribuir para a efetiva, abrangente e
consistente formulação de Políticas Públicas para a musica em nosso País.
Considerando a necessidade de se desenvolver a cadeia produtiva da música, cremos que
podemos e devemos produzir significativas contribuições, bem como gostaríamos de
subsidiar, hospedar e compartilhar com nossos pares nacionais, nossas experiências bem
sucedidas nos segmentos abordados pelas Câmaras Setoriais estabelecidas pelo Ministério da
Cultura:
Educação musical – Inserção da música nos currículos escolares da educação básica
(fundamental e médio) e do ensino profissional (nível básico, técnico e tecnológico), bem
como do ensino especial (destinado às pessoas com necessidades especiais);
Aspectos econômicos – Desenvolvimento de projetos estratégicos criando demandas
financeiras para investimento do Governo Federal visando o incremento do mercado interno e
de exportação de nossos produtos culturais, bem como sua comercialização e distribuição.
Nesse ambiente fantástico de mobilização da sociedade organizada, na criação de novos
paradigmas para a nossa cultura musical - para médio e longo prazos - queremos colocar em
pauta dois problemas que exigem ação imediata:
Eliminar do Projeto da Ancinav os artigos 127 a 130, que prejudicam os compositores
brasileiros;
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Consignação de 1% do Orçamento da União para o Ministério da Cultura.
Queremos nos unir em um amplo geral e irrestrito abraço musical com todas as cidades
brasileiras que, estão mobilizadas nessa discussão, criando o Fórum Permanente Nacional de
Música para a sistematização e ordenação das colaborações regionais para as Câmaras
Setoriais de Música. Com esse propósito colocamos à disposição de toda a comunidade
musical brasileira o site do movimento – www.mobilizacaomusical.com.br para ser o estuário
de recebimento de toda a documentação nacional.
Brasília DF, 22 de novembro de 2004.
(Dia do Músico), posted by admin @ 11:33 AM

QUINTA-FEIRA, NOVEMBRO 18, 2004
Documento de São Luís
Nós, abaixo assinados, compositores, autores, intérpretes, músicos, produtores fonográficos e
produtores culturais, reunidos na cidade de São Luís, por ocasião do VI CONGRESSO DE
MÚSICA DO MARANHÃO, vimos manifestar perante a Sociedade Brasileira, os Poderes
Constituídos e a Comunidade Cultural, brasileira e internacional, nossa insatisfação e
preocupação quanto ao risco de retrocesso institucional que ameaça a Música Brasileira no
presente momento, notadamente quanto aos pontos que se seguem:
1) Entendemos que o projeto ANCINAV, patrocinado pelo Governo Federal, constitui uma
grave ameaça aos Direitos Autorais da área musical, principalmente pelo fato de estabelecer,
de modo arbitrário, uma absurda limitação à prerrogativa legal que confere, aos titulares de
Direitos de Autor, o direito de fixar preços e condições para o uso de suas obras. Ao limitar
em 1% (um por cento) os Direitos Autorais nas obras audiovisuais, o projeto ANCINAV
contraria expressamente a cláusula pétrea da Constituição Federal que garante aos autores a
disponibilidade exclusiva sobre suas criações, além de constituir uma inaceitável interferência
pública nos negócios de âmbito privado, também vedada constitucionalmente. Tal dispositivo
ainda contraria expressamente os princípios do Convênio de Berna, do qual o Brasil é
signatário e sobre o qual se baseia nosso ordenamento jurídico sobre Direitos de Autor, sendo
também uma violação das cláusulas de proteção autoral previstas nos Tratados que firmamos
no âmbito da Organização Mundial de Comércio – OMC. Por essa razão, o projeto
ANCINAV já está ensejando o repúdio da comunidade internacional, que poderá levar a sérias
retaliações comerciais contra nosso País. Entendemos que a justa proteção à nossa indústria
audiovisual não pode ser feita com a limitação dos direitos dos criadores musicais, razão
porque reinvidicamos que o Governo Federal elimine do projeto ANCINAV todas as
disposições que cerceam o exercício do Direito de Autor, bem como as que propõem a
estatização das operações de arrecadação e distribuição de direitos autorais, que devem
continuar sob a estrita administração da Sociedade Civil.
2) Manifestamos também nosso veemente protesto contra as intenções do Governo Federal,
notadamente do Ministério da Cultura, em incentivar os autores brasileiros a cederem ou
“flexibilizarem” seus Direitos Autorais, estimulando-os a aderir a projetos estrangeiros de
finalidade duvidosa, como o Creative Commons. Sabemos que a legislação brasileira já
permite que os autores exerçam tais prerrogativas sempre que julguem necessário, sem que
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precisem atrelar-se a projetos forâneos, que somente estimulam os criadores a abrir mão de
seus direitos autorais em favor da indústria cultural, principalmente quando se sabe que todos
os demais elos da cadeia produtiva não manifestam igual propósito de reduzir seus ganhos.
Não podemos aceitar que a abdicação dos direitos autorais seja o tributo pago pelos criadores
musicais para poderem ter acesso ao mercado.
3) Expressamos nossa desconfiança quanto ao intento governamental de criar “câmaras
setoriais” na área musical, como etapa preliminar para a criação de uma possível Agência
Nacional da Música. Os movimentos nesse sentido, restritos ao eixo Rio-São Paulo e
promovidos por setores de legitimidade e interesses duvidosos, não contam com o respaldo da
comunidade nacional de profissionais de Música. Entendemos que essa matéria deve merecer
ampla discussão da classe musical, antes de ser proposta às instâncias governamentais. Por
outro lado, enfatizamos que essa discussão deve cingir-se apenas à formulação de uma
Política Pública para a Música, porquanto entendemos que as questões classistas de natureza
privada não podem nem devem ser objeto de ingerência estatal, com o que teríamos a
indesejada tutela da classe musical pelo Estado.
Por fim, através deste Documento, subscrevemos integralmente a denominada “Carta de
Curitiba”, firmada recentemente por artistas e produtores independentes do País, e cujo teor é
compatível com os princípios aqui expressos, em favor da dignidade da Música Brasileira e
no apoio e reconhecimento a seus valorosos criadores.
posted by admin @ 11:12 AM

SEXTA-FEIRA, OUTUBRO 29, 2004
Carta de São Paulo
Documento extraído das reuniões realizadas pelo Forum Paulista Permanente de Música
São Paulo, 29 de Outubro de 2004
Em resposta à convocação do Ministro da Cultura, Gilberto Gil, que propõe a elaboração de
uma política cultural de âmbito nacional, bem como à formação de uma Câmara Setorial para
a Música, O Fórum Paulista Permanente de Música, apesar do exíguo prazo determinado pelo
Ministério da Cultura, propõe:
1) Quanto à composição da Câmara Setorial
Por ser matéria única e essencial na cadeia produtiva da música, que a Classe Artística
Musical esteja representada na proporção de 50% dos membros da Câmara Setorial com
poder de decisão. Por Classe Artística Musical entende-se aquela formada por : compositores,
arranjadores, autores, intérpretes (cantores e instrumentistas), educadores, pesquisadores e
regentes.
Sugerimos ainda que, além das Entidades formamente constituídas, a classe seja representada
por pessoas indicadas pelo Fórum Paulista de Música, o mesmo acontecendo com os demais
Fóruns congêneres organizados em várias partes do território nacional.
2) Quanto às Sub-Câmaras
Que os 11 ítens elencados pelo Fórum do Rio e que nos serviram de base, sejam agrupados
nos 8 ítens abaixo:
educação musical integral
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meios de comunicação e novas mídias
sindicatos, capacitação profissional e Mudanças na Lei 3857 de 1960, que rege a profissão de
músico e criou a OMB.
difusão - interna e externa
direito autoral - associações de direito - Ecad
comercialização e distribuição (marketing, mercado e pirataria)
cultura (patrimônio imaterial - preservação da memória)
legislação específica (leis de incentivo - responsabilidades do governo)
O Fórum Paulista Permanente de Música propõe ainda para esse item, que a composição de
cada Sub-Câmara abrigue necessariamente a Classe Artística Musical, na mesma proporção
do item 1 (50%).
3) Quanto a unidade Nacional
A proposição do Fórum Paulista Permanente de Música é que sejam ouvidos os diversos focos
organizados de músicos nos diferentes estados e/ou regiões do pais para que se chegue a um
documento único e consensual de âmbito nacional, pontuando todas as necessidades comuns a
classe artística musical, fomentando com isso uma verdadeira união da categoria, quesito
fundamental para viabilizar e sedimentar conquistas.
posted by admin @ 12:09 PM

QUINTA-FEIRA, OUTUBRO 14, 2004
Histórico
Ano passado o MinC realizou em todo o Brasil os seminários “Cultura para todos”, onde
várias organizações (instituições, associações, etc) foram chamadas à participação e
elaboração de uma pauta de reivindicações/ propostas.
Como todas as áreas, o setor da música apresentou suas propostas, após um trabalho de 30
dias, que reuniu várias entidades e pessoas da área. Foi formado, na época, o Fórum Carioca
da Música, do qual Dalmo C.Mota ( sindicato) e Cristina Saraiva eram dois dos
coordenadores.
As propostas foram encaminhadas ao MinC mas nada aconteceu e não houve mais nenhum
retorno. Continuou-se então tentando um contato mais efetivo com o Ministério, até que aos
poucos a realidade foi aparecendo:
o MinC tem uma estrutura inacreditavelmente precária, sem verba e sem pessoal qualificado
para as tarefas ( os poucos se desdobram e não conseguem dar conta)
a estrutura para cuidar especificamente da música se resume a um departamento dentro da
Funarte ( Cemus) , onde a Ana de Hollanda é a diretora . Também o Cemus não tem verba
própria e conta apenas com uns poucos funcionários, a maioria em tarefas administrativas
Foi ficando claro então, após mais de um ano em contato direto com essa questão, que não
havia possibilidade de se formular nenhuma política para música e muito menos implantá-la
com aquele tipo de estrutura.
Chegou-se então à conclusão que era necessário questionar a própria estrutura. E, lendo o
anteprojeto da Ancinav com sua exposição de motivos (que, em que pese um ou outro artigo
do qual possamos discordar, em nossa opinião, é conceitualmente maravilhoso), começou a
indagação sobre por que a música não poderia ter um tipo de estrutura semelhante.
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Dalmo C. Mota e Cristina Saraiva então, conseguiram agendar uma audiência com o Juca
Ferreira (Secretário Executivo do MinC) e o Antônio Grassi (Pres. da Funarte) para tratar
desse assunto. A proposta ganhou a adesão de várias associações de músicos pelo Brasil, e de
vários artistas. Especialmente Ana Terra, Francis Hime e Ivan Lins, se propuseram a integrar a
comissão e tomaram a frente do movimento, juntamente com Cristina e Dalmo.
Dia 24/09 então houve a reunião (Dalmo, Cristina, Ana e Francis , pois Ivan precisou ir fazer
uma filmagem) com o MinC e a Funarte. Pretendia-se cobrar do MinC o andamento da
formulação das políticas públicas para música e uma estrutura governamental mais
consistente para implementá-la. Levou-se a eles a proposta de criação da Agência Nacional da
Musica.
Para surpresa, o Juca Ferreira concordou com tudo (e ainda nos passou que o Gil também
estava completamente de acordo). Mas nos colocou que havia um problema anterior: que uma
agência deveria regular uma política para o setor, e no caso da música, não havia essa política.
Foi feita então a proposta de criação de um grupo de trabalho visando à elaboração da política
para música.
Nesse primeiro movimento, haveria um prazo de 6 meses para chamar todos os atores
envolvidos e construir, dentro de um entendimento, essa política. Isso feito, partiria-se para a
criação de um Conselho Nacional da Música, onde tivessem lugar todos os segmentos que
fazem parte de sua cadeia produtiva Após a constituição do Conselho, seguiria-se para a
criação da Agência Nacional da Música, com todas as arestas já devidamente aparadas.
Para um primeiro momento de elaboração de políticas, havíamos imaginado um Grupo de
Trabalho integrado pela comissão e representantes regionais. Posteriormente entretanto, foi
esclarecido que esse GT deveria englobar desde o início todos os segmentos envolvidos na
atividade musical.
Estamos então partindo para a formalização dessa proposta de trabalho, em um ato aberto
com a presença do Ministro Gilberto Gil e demais integrantes do Ministério e Funarte, que se
dará dia 19/10, terça-feira, às 14:00h, no auditório do Palácio Capanema.
Para esclarecermos todos os pontos, conversarmos a respeito, e organizar nossa participação
no dia 19, estamos marcando uma reunião dia 14/10, na casa do Francis Hime ( Rua
Engenheiro Alfredo Duarte, 190 – Jardim Botânico) , às 20:00
Um abraço,
Ana Terra / Cristina Saraiva/ Dalmo C. Mota/ Francis Hime/ Ivan Lins
posted by admin @ 8:50 PM

QUINTA-FEIRA, AGOSTO 12, 2004
Carta do Paraná
“Por uma política pública em defesa da música brasileira”
Reunidos em Curitiba, representantes de sociedades de direitos autorais, compositores,
músicos, intérpretes, produtores culturais e empresários artísticos lançaram manifesto
propondo iniciativas urgentes em defesa do mais expressivo produto cultural brasileiro,
aviltado pela prática depredatória dos monopólios internacionais do disco e a inexistência de
políticas públicas para o setor
Direitos autorais, a ocupação predatória dos meios de comunicação através da prática
criminosa do jabá implementada pelas multinacionais do disco, a apropriação das obras
musicais pelos conglomerados internacionais, as dificuldades profissionais enfrentadas por

143

criadores musicais e gravadoras nacionais, entre outros assuntos que englobam a produção
musical brasileira, foram temas do 1º Seminário de Música Independente, que reuniu
importantes segmentos da área durante a 1ª Semana de Música Independente de Curitiba.
Dos debates ocorridos na capital paranaense, com as presenças de representantes das
sociedades de direitos autorais AMAR (Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes),
UBC (União Brasileira dos Compositores), ABRAMUS, (Associação Brasileira de Música) e
ACEP (Associação dos Compositores do Paraná), além de músicos, compositores, intérpretes,
produtores culturais, empresários artísticos, radialistas e jornalistas, foi aprovada a Carta do
Paraná, um manifesto por uma política pública em defesa da música brasileira.
“Não obstante ser o mais expressivo produto cultural brasileiro e também o mais reconhecido
internacionalmente, a nossa música não vem proporcionando a seus criadores uma situação
profissional condigna e justa. Essa situação decorre também da inexistência de uma política
pública para a música brasileira, capaz de promover a nossa excelência criativa, a diversidade
cultural, o surgimento de novos talentos e novas iniciativas no campo da criação e da
produção sonora, bem como de coibir as práticas monopolistas e manipulatórias que
degradam o mercado musical e aviltam o gosto de nossa população”, afirma o documento,
que publicamos ao lado na íntegra.
A 1ª Semana da Música Independente de Curitiba foi realizada pelo Umbigo Espaço Cultural,
e movimentou a cidade com debates, palestras e shows.
Assinam o documento: Cláudio Fajardo - Dir. da Biblioteca Pública do Paraná, Roberto
Correia de Mello - ABRAMUS, Manoel J. de Souza Neto - ACEP, Rogéria Holtz - cantora ABRAMUS, Catarina A. A. Velasco - agente cultural - Taozen, Wallace Barreto - banda Ovos
Presley, Ulisses Galetto - músico e produtor, Priscila Santos - advogada, Lai Bottman Pereira
- produtora cultural, Marcus Vinícius de Andrade - AMAR, Maria Eliane R. W. Bastos ACEP.
“Tanto o jabá como as práticas monopolistas de mercado devem ser efetivamente
criminalizadas”
Carta do Paraná
Reunidos em Curitiba, Paraná, por ocasião da I Semana da Música Independente, nós,
compositores, intérpretes, músicos, produtores culturais, jornalistas, radialistas e empresários
artísticos, à vista da atual situação da Música Brasileira e
CONSIDERANDO:
Que, não obstante ser o mais expressivo produto cultural brasileiro e também o mais
reconhecido internacionalmente, a nossa Música não vem proporcionando a seus criadores
uma situação profissional condigna e justa;
Que a deterioração das condições para o exercício da atividade musical no Brasil vem criando
o paradoxo de termos uma das músicas mais ricas do mundo, embora os artistas que a
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produzem sejam mantidos numa situação de permanente carência e dificuldades profissionais;
Que o potencial da Música Brasileira não vem sendo eficientemente explorado, o que poderia
transformar nosso patrimônio musical num ativo de grande relevância econômico-financeira
para o país;
Que essa situação decorre também da inexistência de uma Política Pública para a Música
Brasileira, capaz de promover a nossa excelência criativa, a diversidade cultural, o surgimento
de novos talentos e novas iniciativas no campo da criação e da produção sonora, bem como de
coibir as práticas monopolistas e manipulatórias que degradam o mercado musical e aviltam o
gosto de nossa população;
Que a Produção Independente, é hoje responsável por quase 80% dos lançamentos
discográficos do país, pela preservação da memória musical brasileira e, principalmente, pela
manutenção do padrão de qualidade que sempre caracterizou a Música nacional,
CONCLAMAMOS a classe musical, a opinião pública, os empreendedores culturais e as
autoridades constituídas a realizar todos os esforços necessários ao revigoramento desse
valioso patrimônio que é a Música Brasileira. Para esse fim, entendemos ser necessária a
mobilização de todos em torno de algumas iniciativas urgentes e fundamentais, em razão do
que reivindicamos:
A formulação de uma política pública unificada em prol da Música Brasileira, a ser
implementada pelo Ministério da Cultura, bem como pelas Secretarias de Cultura dos estados
e municípios, com o fim de promover e estimular a diversidade sonora do país, a preservação
de nossa memória musical, a expansão do mercado e o cumprimento das disposições legais e
constitucionais que possam garantir, aos criadores musicais, o exercício condigno de suas
atividades profissionais;
A implementação de projetos, tanto públicos quanto privados, que visem dar à Música
Brasileira a condição não apenas de um produto cultural da mais alta relevância, como
também de um patrimônio econômico-financeiro capaz de gerar riquezas e divisas para o
país;
A adoção de providências legais, na área do Patrimônio Histórico, a fim de impedir que o
repertório brasileiro seja transferido para os conglomerados da indústria musical
internacional, que vêm se apropriando de nossas obras como se estas fossem simples
mercadorias de feira, transferindo seu controle patrimonial para o Exterior e ocasionando uma
nefasta evasão de divisas, em tudo prejudicial ao nosso país;
Que sejam implementadas iniciativas públicas e privadas capazes de impedir, ou ao menos
refrear, a monopolização de nosso mercado musical e, principalmente, a ocupação predatória
do espaço público da comunicação através da vergonhosa prática do jabá, muitas vezes
patrocinada com dinheiro público e incentivos fiscais. Acintosamente realizada pela grande
indústria fonográfica, tal prática, além de socialmente excludente e culturalmente
manipulatória, agride também os direitos culturais dos cidadãos e consumidores, aviltando
seu gosto e sonegando-lhes o conhecimento de nossa pluralidade musical. Por caracterizaremse como estratégias de concorrência desleal, entendemos que tanto o jabá como as práticas
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monopolistas de mercado devem ser efetivamente criminalizadas, para tanto devendo
empenhar-se a sociedade brasileira;
Que o Estado realize esforços para o reaparelhamento da rede pública de comunicação,
possibilitando que as rádios e TVs que a integram se tornem competitivas e atuem como
efetivos canais de promoção e divulgação da pluralidade musical brasileira, notadamente da
Produção Independente. Como as condições para a produção musical propriamente dita já se
encontram razoavelmente facilitadas em nossos dias, entendemos que o principal problema
enfrentado pelos criadores independentes é a divulgação e a promoção de seus produtos, razão
porque a rede pública de comunicação surge como alternativa viável para tal;
No mesmo sentido, entendemos que o Poder Público, em todas as suas instâncias, pode agir
em prol da pluralidade musical brasileira adotando uma política de aquisição e distribuição
dos produtos musicais independentes em sua rede de escolas e bibliotecas e discotecas
públicas;
Que o Poder Público, sem intervencionismo, empenhe-se institucionalmente pelo
cumprimento das disposições legais referentes aos Direitos de Autor, apoiando e fortalecendo
as entidades autorais de gestão coletiva e combatendo a inadimplência dos usuários públicos e
privados, assim impedindo a evasão de receitas autorais que tanto penaliza os nossos
criadores musicais. Que o Poder Público também se abstenha de praticar atos contrários ao
instituto da Propriedade Intelectual, notadamente ao propor medidas que diminuem o âmbito
protetivo dos Direitos de Autor expressos no Convênio de Berna, que o Brasil deve observar,
por ser um de seus signatários. Nesse sentido, manifestamo-nos contrariamente ao teor
inconstitucional do recente projeto de Lei do Audiovisual, pelo qual o Ministério da Cultura
arbitrariamente arroga-se no direito de fixar preços para as obras musicais inseridas nas
produções audiovisuais e de interferir na gestão dos direitos das referidas obras, o que
constitui uma violação de uma cláusula pétrea da Constituição Federal (Art. 5°, inciso
XXVII), que a Sociedade Brasileira não pode tolerar, por ser uma inadmissível intromissão da
esfera pública sobre direitos de natureza privada.
Para que a Música Brasileira seja respeitada, promovida e difundida como merece, firmamos
a presente carta.
Curitiba, 12 de agosto de 2004, posted by admin @ 11:54 AM
Contatos Mobilização Musical nos Estados
BAHIA
Email: fopemuba@grupos.com.br
CEARÁ
Email: accrock@bol.com.br
DISTRITO FEDERAL
Renio Quintas - Tel: (61) 322-3267
E-mail: rquintas@linkexpress.com.br
Ruy Godinho - Tel: (61) 349-5656
E-mail: ruygodinho@promovdf.com.br
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Site Mobilização Musical- Tel: (61) 447-3590
E-mail: mobilizacao@movimentocalango.com.br
GOIÁS:
E-mail: juraildescruz@pop.com.br
MATO GROSSO SUL
Email: sprandel_csm@hotmail.com
MINAS GERAIS:
Email: forumdemusicamg@yahoo.com.br
PARÁ
Email: ascam@amazon.com.br
PARANÁ
Email:musica@foradoeixo.com
PERNAMBUCO
Email: forumdamusicape@yahoo.com.br
RIO DE JANEIRO
Email:cristinasaraiva@terra.com.br - ijb@terra.com.br
tiberiogaspar@globo.com - joaoubani@yahoo.com.br
arcos@infolink.com.br - pablolaignier@yahoo.com.br
RIO GRANDE DO SUL
Email: forumgaucho@cpovo.net - moiseslopes@yahoo.com.br
sindimusrs@terra.com.br - thales@geradormusic.com.br
SÃO PAULO
Email: cooperativademusica@uol.com.br - antonioherci@yahoo.com.br
GTS Fórum DF:
G T E C A D / L E G I S L A Ç Ã O – PAT R I M Ô N I O M AT E R I A L E I M AT E R I A L
COORDENADOR: PAULO DJORGE
E-mail: paulodjorge@hotmail.com
Telefone: 367 7834
Celular: 9226 8177
GT OMB E RELAÇÕES TRABALHISTAS
COORDENADOR: RÊNIO QUINTAS
E-mail: rquintas@linkexpress.com.br
Telefone: 322 3267 – 3826173
Celular: 9986 3988
GT EDUCAÇÃO MUSICAL NAS ESCOLAS
CORDENADORES: MAESTRO CARLOS GALVÃO E BETO PERES
E-mail: carlosgalvao@terra.com.br
Telefones: 9951-1034
E-mail: beto@discompany.com
Telefone: 3443122
Celular: 81224463
GT PRODUÇÃO CULTURAL MUSICAL
COORDENADOR: CHARLES ALIMANDRO
Email: charles@musicalango.com.br
Telefone: 447 3590
Celular: 9667 0620
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GT COMERCIALIZAÇÃO E NOVAS MÍDIAS
COORDENADOR: DOUGLAS UMBERTO
Email: douglasuoliveira@ig.com.br
Celular: 8137 9718
GT RADIODIFUSÃO
COORDENADOR: RUY GODINHO
E-mail: ruygodinho@promovdf.com.br
Telefones: 349-5656 / 9983-6216
GT PRODUÇÃO INDEPENDENTE
COORDENADOR: RÊNIO QUINTAS
E-mail: rquintas@linkexpress.com.br
Telefone: 322 3267 – 3826173
Celular: 9986 398888
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ANEXO B - Ata e Nota Taquigráfica da Audiência Pública
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUPLEMENTO
Dezembro de 2006
Disponível em: <http://www.senado.gov.br/publicacoes/diarios/pdf/sf/2006/12/20122006/
suplemento/00184.pdf >. Acesso em: 22 maio 2011.
Ata da 38ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação e 9ª Reunião Ordinária da
Subcomissão Permanente de Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura, realizada em 22 de novembro de 2006.
AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONJUNTA
Às onze horas e dois minutos do dia vinte e dois de novembro de dois mil e seis, na
sala de reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sala 15, sob a Presidência
Eventual do Senhor Senador Roberto Saturnino, da Comissão de Educação e Subcomissão
Permanente do Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social com a presença dos Senhores
Senadores José Jorge, Maria do Carmo Alves, Edison Lobão, Geovani Borges, Roberto
Cavalcanti, Aelton Freitas, Paulo Paim, Augusto Botelho, Jonas Pinheiro, Cristovam Buarque,
Eduardo Azeredo, Geraldo Mesquita Júnior, Mão Santa, Luiz Otávio, Delcídio Amaral,
Antônio Carlos Valadares e Magno Malta reúnem- se a Comissão de Educação e a
Subcomissão Permanente de Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social. Deixam de
comparecer os Senhores Senadores Demóstenes Torres, Jorge Bornhausen, Marcos Guerra,
Juvêncio da Fonseca, Leonel Pavan, Teotônio Vilela Filho, Wellington Salgado de Oliveira,
Valdir Raupp, Almeida Lima, Sérgio Cabral, Ney Suassuna, Gilberto Mestrinho, Fátima
Cleide, Ideli Salvatti, Mozarildo Cavalcantie e Sérgio Zambiasi. Justificam a ausência os
Senhores Senadores Marcelo Crivella e Flávio Arns. O Senhor Senador Roberto Saturnino,
Presidente Eventual, registra a presença, para acompanhar a Audiência Pública, das seguintes
personalidades: Felipe Radicetti, Compositor e Coordenador do Grupo de Articulação
Parlamentar Pró-Música; Cristina Saraiva, Compositora, Professora de História e
Coordenadora do Grupo de Articulação Parlamentar Pró-Música; Doutora Magali Kleber,
Professora Adjunta do Departamento de Música da Universidade Estadual de Londrina; Dra.
Maria Isabel Montandon, Professora do Departamento de Música da Universidade de Brasília
- UnB; Doutora Cristina Grossi, Professora e Vice-Presidente da Associação Brasileira de
Educação Musical; Senhor José Mauro Ribeiro, Professor e Presidente da Federação dos
Artes Educadores do Brasil; Senhora Grace Elizabeth, Coordenadora-Geral de Promoção do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN; Senhor Emílio de César,
Maestro e Vice-Presidente da Associação Brasileira de Regentes de Coros e Orquestras;
Beatriz Sales, Chefe do Departamento de Música da Universidade de Brasília - UnB; Claúdio
Coin, Representante da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Havendo número
regimental abrem-se os trabalhos. O Senhor Senador Roberto Saturnino, Presidente Eventual,
submete à Comissão e a Subcomissão a dispensa da leitura das Atas das Reuniões anteriores,
que são dadas como aprovadas. Prosseguindo, inicia-se a presente reunião, convocada na
forma de Audiência Pública, atendendo ao Requerimento nº 024-CE, de 2006 e nº 004CECTMCS, de 2006, de autoria do Senhor Senador Roberto Saturnino, para discutir a
inclusão da Música como disciplina obrigatória no currículo escolar. Comparecem à
Audiência Pública a Senhora Liane Hentschke, Professora da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul – UFRGS; Senhor Sérgio Luiz Ferreira de Figueiredo, Professor da
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC; Senhor Turíbio Santos, Músico e
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Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ; Senhor Murílio Hingel,
Conselheiro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação do MEC e
Ex-Ministro de Estado da Educação e Senhor João Guilherme Ripper, Compositor e Diretor
da Sala Cecília Meireles - RJ. Finda a exposição, a Presidência franqueia a palavra aos
Senhores Senadores membros da Comissão. Usam da palavra os Senhores Senadores
Cristovam Buarque e Geraldo Mesquita. Durante a discussão e com a aprovação de todos os
Senhores Senadores, a Presidência designa o Senhor Senador Cristovam Buarque para
elaborar um Projeto de Lei pela Comissão de Educação e Subcomissão Permanente de
Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social, instituindo a música como disciplina
obrigatória no currículo escolar. O Senhor Senador Roberto Saturnino, Presidente Eventual,
agradece a todos pela presença e declara encerrados os trabalhos desta sessão, determinando
que as Notas Taquigráficas sejam anexadas a esta Ata para a devida publicação. Nada mais
havendo a tratar, a Presidência encerra a reunião às doze horas e quarenta e três minutos,
determinando que eu, Júlio Ricardo Borges Linhares, Secretário da Comissão de Educação
e da Subcomissão Permanente de Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social, lavrasse a
presente Ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e publicada no
Diário do Senado Federal. — Senador Roberto Saturnino, Presidente Eventual da Comissão
de Educação e da Subcomissão Permanente de Cinema, Teatro, Música e Comunicação
Social.
SR. PRESIDENTE SENADOR ROBERTO SATURNINO (PT-RJ) – Declaro
aberta a 38ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação, e a 9ª Reunião Ordinária da
Subcomissão Permanente de Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária, da 52ª Legislatura, realizando-se hoje, 22 de novembro de 2006.
Submeto à apreciação do Plenário a dispensa da leitura da Ata da Reunião anterior. Se
todos os Srs. Senadores estão de acordo, fica dispensada.
A reunião de hoje tem por objeto realizar uma Audiência Pública a respeito do tema da
inclusão da música como disciplina obrigatória no currículo escolar. E os convidados já estão
presentes, e eu peço à Secretaria que os encaminhe à Mesa. São os Srs. Murilo Hingel, exMinistro da Educação e Conselheiro do Conselho Nacional de Educação do MEC. A Profª
Liane Hentschke da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Prof. Sérgio Luiz Ferreira
de Figueiredo da Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, Turíbio Santos,
nosso músico conhecido e Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e João
Guilherme Ripper que é compositor e Diretor da Sala Cecília Meireles, do Rio de Janeiro.
Estando os presentes... Bom, trata-se de um tema que há tempos é discutido,
recorrentemente nesta Comissão, e lembrado por um ou outro depoente que por aqui passa, é
um tema antigo na discussão dos currículos escolares brasileiros, que é a inclusão da música
no currículo escolar. A música já fez parte do currículo no meu tempo de colégio, a música
fazia parte.
Agora, é claro que hoje não é necessariamente a mesma forma de ensino musical que
estaria se pretendendo recolocar, mas precisamente sobre este tema, isto é, sobre a
importância, a necessidade mesmo da música fazer parte do currículo, e a forma pela qual ela
deveria ser apresentada aos nossos estudantes, e que estará hoje em discussão aqui nesta
Audiência Pública.
E eu vou logo passar a palavra ao primeiro expositor, que é a Profª. Liana Hentschke,
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou pedir aos expositores que dentro das
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suas possibilidades, se limitem ao uso de 15 minutos. Naturalmente, se houver alguma
necessidade de uma certa elasticidade, isso faz parte da praxe, da condução dos trabalhos.
Com a palavra a Profª Liane.
SRA. LIANE HENTSCHKE – Exm°. Sr. Roberto Saturnino, Presidente da
Subcomissão de Educação e Cultura; Exm°. Sr. Murilo Hingel, representante do Ministério da
Educação; Exm°. Sr. Júlio Ricardo Linhares, Secretário da Comissão de Educação e Cultura;
Exm°s Srs. Senadores, ilustríssimos colegas de Mesa e de área aqui presentes.
É com imensa satisfação que retorno ao Senado, depois de 11 anos. Em 1995, por
ocasião das últimas Audiências Públicas para decidir sobre a nova LDB, um grupo de
educadores musicais e de educadores de outras artes, estavam aqui reivindicando a inclusão
do ensino de artes como disciplina obrigatória no currículo escolar, uma vez que havia sido
proposta a extinção completa da obrigatoriedade de qualquer modalidade artística.
A manutenção de ensino de artes como obrigatória no currículo escolar foi sem dúvida
um ganho significativo para a qualidade da educação das nossas crianças e adolescentes.
Passaram-se 11 anos e hoje estamos aqui para solicitar aos senhores a redação de um
Projeto de Lei que contemple a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas, corrigindo,
portanto, a redação da LDB, cujo texto é ambíguo e tem gerado múltiplas interpretações.
Passo aqui a elencar alguns problemas enfrentados nos últimos anos.
Nos últimos 35 anos, temos presenciado um quase total abandono do ensino de música
nas escolas. Isso porque, em 71, a educação artística passa a ser obrigatória no ensino básico.
Um professor polivalente que deveria ter conhecimento de todas as artes: Música, artes
visuais e teatro. Nas universidades, criam-se os cursos de Licenciatura em Educação Artística.
Após 24 anos, um quadro desolador, mostrado através de pesquisas, quis que o
professor por possuir formação polivalente não se sentia em condições de trabalhar com
música nas escolas.
1996, surge então a nova LDB, que elimina o nome educação artística e coloca ensino
de artes. A partir daí, surgem outras interpretações. A minha participação na Comissão de
Especialistas em Artes e Música no MEC na SESU entre 95 e 2000, mostrou entre outras
coisas, a desarticulação existente na época entre as políticas para os diversos níveis de ensino.
Na SESU estávamos discutindo currículos para as licenciaturas específicas em cada
uma das linguagens artísticas. Na Secretaria de Ensino fundamental, criavam-se parâmetros
curriculares para o ensino das artes de certa forma prevendo o profissional para desenvolver o
trabalho de todas.
Situação atual: Hoje nós temos a universidade formando licenciados em áreas
específicas, e Estados e Municípios criando concursos para admitir professores polivalentes,
isso sem contar que muitas escolas se utilizam de qualquer professor, de história, de
geografia, para cantar com as crianças.
Outro problema sério sobre o qual eu tenho sido sistematicamente questionada quando
da participação em fóruns internacionais em relação ao acesso restrito e elitista de indivíduos
que buscam uma formação superior em música.
A falta de acesso à formação musical de crianças e jovens, de famílias de baixa renda,
é uma realidade gritante nesse País. Como a disciplina música não é obrigatória e, portanto,
não oferecida na grande maioria das escolas, o aspirante a uma carreira musical precisa ter
freqüentado escolas particulares durante a sua formação pré-universitária. Como
conseqüência, temos poucos alunos oriundos de família de baixa renda na música erudita, por
exemplo. Porque os espaços públicos para aprendizagem musical são muito restritos.
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Apesar de existirem muitas ONGs no Brasil, e o meu colega Turíbio vai certamente
discorrer sobre essa temática, estamos muito distantes de oportunizar a uma parcela mínima
de crianças e jovens o acesso ao ensino musical.
O papel da educação musical nas escolas é o de expandir o universo musical dos
alunos, oferecendo a eles o acesso à diversidade de práticas e de manifestações musicais
locais, regionais e multiculturais. E a oportunidade, se desejarem, de seguir a carreira
profissional em música no ensino superior.
Os estudos na área de psicologia na música mostram que o ensino de música favorece
o desenvolvimento de ferramentas básicas de aprendizagem, do desenvolvimento intelectual,
psicomotor, emocional, e, sobretudo, da criatividade.
Já os estudos no campo da sociologia da música, mostram que o envolvimento com
música auxilia no processo de integração cultural e social, e com isso, na mediação de uma
cultura para a paz.
É inegável que o espaço de educação musical é um espaço de formação de valores
pessoais, sociais e de cidadania, podendo assim ser importante no desenvolvimento da
tolerância e da compreensão de diferentes matizes culturais.
Infelizmente, a educação musical no Brasil ainda é associada com conservatórios, com
professores particulares, algo enfadonho de pouco impacto social. No entanto, como
Presidente da International Society for Music Education, ISME, maior sociedade
internacional de educação musical do mundo com sócios em mais de 80 Países, eu tenho
presenciado a expansão de sistemas de educação musical escolares mesmo em Países com
restrições religiosas.
A Associação Americana de Educação Musical possui 104 mil sócios, e mobiliza uma
indústria musical de bilhões de dólares anuais. A sociedade chinesa possui 350 mil sócios,
todos esses membros da sociedade que eu presido.
Todas essas convicções que há anos me acompanham e que norteiam a minha atuação
profissional, estavam presentes nas falas de Ministros de Estado da Educação e Cultura e
intelectuais oriundos de 93 Países que participaram da I Conferência de Educação em Artes da
UNESCO que aconteceu em março passado, em Lisboa. A conferência mundial ela foi
promovida pela UNESCO com o apoio então das três sociedades internacionais e música,
artes visuais e teatro.
Foram quatro dias de intensos debates, e mostras de programas de todas as linguagens
artísticas desenvolvidos nas escolas em projetos comunitários ao redor do mundo. Os
participantes, na sua totalidade, foram muito enfáticos ao defender o ensino das artes como
forma de desenvolver a criatividade e conseqüentemente promover o desenvolvimento
sustentável das economias emergentes.
Todos nós aqui presentes, uma platéia privilegiada, sabemos que nós vivemos na
sociedade do conhecimento, onde o grande capital das nações está centrado no capital
humano, na capacidade de produzir e comercializar o conhecimento.
As escolas, por enquanto, se constituem em espaços sociais institucionalizados,
destinados ao ensino formal de crianças e adolescentes, e esta tem a obrigação de oportunizar
a todos os seus alunos o desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, sociais e afetivas.
Queremos que as nossas crianças e jovens façam opções musicais conscientes, para
que possam agir e interagir no seu meio social de forma crítica sem serem manipulados pelo
gosto musical alheio.
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Concluindo, eu gostaria de dizer que incluir a obrigatoriedade de uma área de
conhecimento presente na essência humana, significa antes de tudo trabalhar com cidadania,
com inclusão social, com acesso igualitário aos bens culturais nacionais e internacionais.
Significa aprender a respeitar e promover para além fronteira a diversidade musical brasileira
e fazer dela, quem sabe, uma commodity para ser exportada de forma sistemática.
Como Presidente da ISME, eu não gostaria de concluir o meu mandato em 2010 tendo
atuado como mediadora política em mais de 80 Países, sem ver o meu próprio País atento
para uma questão educacional tão importante como essa.
Nós todos contamos com o apoio de vocês no sentido de promover uma redação do
Projeto de Lei que contempla a obrigatoriedade de ensino de música nas escolas. Muito
obrigada.
(palmas)
SR. PRESIDENTE SENADOR ROBERTO SATURNINO (PT-RJ) – Agradecendo
a Profª Liane pela sua exposição, a professora, além de professora da Universidade Federal do
Rio Grande, é Presidente da Sociedade Internacional de Educação Musical. Uma pessoa, por
conseguinte, altamente credenciada para dizer tudo que nos disse.
Passo a palavra então ao segundo expositor, que é o Prof. Sérgio Luiz Ferreira de
Figueiredo, da Universidade Federal de Santa Catarina. Aliás, é do Estado de Santa Catarina...
SR. SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE FIGUEIREDO – Senador Roberto Saturnino,
Secretário Júlio Linhares, demais colegas dessa Mesa, Srs. Parlamentares, é com muita
satisfação que eu venho a essa audiência representando a ABEM, a Associação Brasileira de
Educação Musical, que nesse ano de 2006 completou 15 anos de atuação, e que tem debatido
incansavelmente a educação musical brasileira.
Dessa forma, é muito importante, muito satisfatório verificar que essa questão que
vem sendo debatida tantos anos pelos profissionais da educação musical, chega ao Senado
Federal para que novos encaminhamentos possam ser feitos em nome, então, da formação
musical do cidadão brasileiro.
Então, nessa breve intervenção eu pretendo focalizar algumas questões breves da
Legislação Educacional Brasileira vigente, que afeta diretamente o ensino de música no
Brasil.
Começando pela LDB, pela Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional de 1996,
então se estabeleceu uma grande expectativa com relação ao ensino de música, já que o art. 26
dessa lei estabelece que o ensino de arte é obrigatório em todos os níveis da educação básica.
Então, essa obrigatoriedade do ensino de arte, é sem dúvida, um avanço no sentido de que é
possível realizar esse ensino e ele é obrigatório na educação infantil, no ensino fundamental e
também no ensino médio.
Os parâmetros curriculares nacionais, que foram produzidos posteriormente,
trouxeram alguns esclarecimentos com relação àquilo que a LDB propôs como ensino de arte.
Então, arte, nos parâmetros curriculares nacionais, é entendida como a divisão em quatro
linguagens: As artes visuais, a dança, a música e o teatro.
Portanto, a música está contemplada de uma certa maneira nessa orientação legal. E
essa divisão dos conteúdos dentro dos parâmetros curriculares é uma divisão muito clara, e
que demonstra e que afirma a especificidade de cada linguagem artística que deveria ser
aplicada na escola.
Dentro dos parâmetros curriculares, diversas informações e reflexões sobre o ensino
de arte no passado também estão ali apresentadas. A disciplina da educação artística, que já
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foi mencionada pela Profª. Liane, estabelecida em 1971, acabou tornando - isso nas palavras
do próprio PCN - o ensino superficial, e acabou se tornando irrelevante e pouco contribuiu
para o desenvolvimento das várias artes no currículo escolar.
Citando literalmente um parágrafo dos parâmetros, então... Abre aspas: “A partir
destas constatações que a experiência do passado não foi uma experiência positiva para as
diferentes linguagens artísticas, procurou-se formular princípios que orientem os professores
na sua reflexão sobre a natureza do conhecimento artístico”. Em outro momento do mesmo
texto do PCN, há a seguinte indicação. Abre aspas: “Cabe à equipe de educadores responsável
pelo projeto curricular da escola trabalhar com os professores de artes visuais, dança, música
ou teatro”.
Então, esses dois momentos do PCN, só para citar dois deles, já demonstram com
muita clareza a necessidade ou a obrigatoriedade de profissionais específicos para esse
trabalho com cada uma das linguagens artísticas. Então, muitos exemplos poderiam ainda ser
extraídos desse documento para que então a presença das diferentes linguagens artísticas na
escola pudessem realmente acontecer. Mas não há clareza suficiente para um documento que
procura, entre aspas, “formular princípios que orientem os professores”.
Nesse sentido, é possível perceber a possibilidade da aula de música, mas não há
explicações claras para que isso aconteça de fato em todos os sistemas educacionais. Então,
esses dois documentos citados, a LDB e os parâmetros curriculares distinguem claramente
uma nova etapa e uma nova forma de entender o ensino de arte na escola, revogando de certa
maneira a prática anteriormente utilizada da educação artística, que tinha em sua concepção a
idéia da polivalência para o ensino de artes, também já mencionado pela Profª Liane.
No entanto, a polivalência continua presente em diversos sistemas educacionais
brasileiros, perpetuando um modelo criticado pelos próprios parâmetros curriculares
nacionais, quando afirmam que o resultado da prática da polivalência foi, abre aspas, “a
diminuição qualitativa dos saberes referentes às especificidades de cada uma das formas de
arte”. Fecha aspas.
Então, se um documento orientador como os parâmetros curriculares nacionais, que
foi produzido pelo Ministério da Educação, assumem que o modelo anterior era inadequado,
pode se deduzir que o que se propõe não é a continuação daquele modelo vigente. Então, a
polivalência não deveria mais estar em discussão. Mas, no entanto, ela está ainda muito
presente ainda na realidade brasileira.
Então, uma breve síntese até aqui. A LDB fala da obrigatoriedade da arte. Os PCNs
dizem que arte, quer dizer, artes visuais, dança música e teatro. Portanto, a música está
contemplada. Os PCNs criticam o modelo anterior da polivalência, e deduz-se então que a
polivalência não deveria mais ser aplicada nas escolas, se o que se pretende é uma educação
de qualidade, já que o modelo da polivalência trouxe superficialidade e irrelevância para todas
as áreas.
Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, é importante apresentar também algumas
questões referentes às diretrizes curriculares nacionais no que tange a formação dos
professores. O Ministério da Educação organizou um grande processo de elaboração e
publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para todos os cursos superiores brasileiros,
incluindo todos os cursos de arte.
Então, durante vários anos os profissionais das artes discutiram em diversos fóruns a
necessidade de se estabelecer uma formação específica em cada linguagem artística em cursos
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de licenciatura, já que os cursos de educação artística não conseguiram preparar um
profissional múltiplo, capaz de atuar em várias linguagens artísticas com competência.
Dessa forma, e como resultado do processo de vários anos de avaliações, debates e
reflexões, as diretrizes curriculares nacionais são atualmente dirigidas para cada modalidade
artística, encerrando definitivamente a idéia da polivalência para o ensino das artes na escola.
Não há diretrizes curriculares para a educação artística. Não há diretrizes curriculares para
formar professor polivalente de artes. Então, não há mais porque existir essa prática nos
sistemas educacionais.
Então, retomando aquela síntese apresentada, pode-se acrescentar mais este ponto.
Então, a LDB obriga o ensino da arte, os PCNs definem o que é arte, os PCNs criticam a
polivalência e as diretrizes curriculares encerram a discussão desta prática polivalente, pois
estabelecem que os cursos de licenciatura não preparam mais um profissional para atuar de
maneira múltipla.
Dessa forma, só poderá ensinar música na escola quem tem formação musical
adequada adquirido em curso de licenciatura específico na área de música.
Então, assim se fecha um círculo que demonstra a necessidade de professores
específicos para cada linguagem artística na escola A Legislação vigente apresenta
potencialmente essa possibilidade carecendo de maiores esclarecimentos e aperfeiçoamentos
para que todas essas orientações possam surtir efeitos de fato na prática escolar.
Enquanto falta clareza nas orientações, o que acontece? Em pontos isolados do
território nacional, nós poderemos encontrar exemplos positivos do ensino de cada um das
linguagens artísticas, mas felizmente isso não é uma regra nacional. Isso são alguns poucos
exemplos. De um modo geral, essa prática não está satisfatória nos sistemas educacionais.
Tantos anos de ausência da música na escola contribuem de forma decisiva para a
manutenção dessa situação. Ou seja, não há um espaço digno para a presença da educação
musical escolar.
Exportamos música. A música brasileira é considerada uma das melhores músicas do
mundo. No entanto, tornou-se natural não ter música no currículo, já que gerações de
brasileiros têm sido privados da experiência musical na escola.
Parafraseando o texto dos próprios parâmetros curriculares, quem não tem música na
escola tem uma experiência de aprendizagem limitada. E o que se pretende é oferecer às
crianças e jovens do Brasil uma educação com conteúdo humanístico, estético e artístico
capaz de contribuir para uma educação com mais qualidade.
Com essas considerações, é fundamental que sejam revistas as questões de orientação
educacional com relação à música.
O fato da Legislação e outros documentos educacionais indicarem potencialmente a
presença da música no currículo não tem sido suficiente para garantir que todo cidadão
brasileiro vivencie a música em seu processo educativo. Entende-se que as mudanças podem
levar tempo, mas a clareza na Legislação será certamente um indicador para que o ensino de
música esteja presente na educação musical, na educação brasileira.
Então, é preciso, para encerrar, que se estabeleça de forma inequívoca, digna e legal o
espaço da música na formação dos cidadãos brasileiros. Para isso, medidas urgentes são
necessárias para que se inicie um processo de integração da música ao currículo escolar de
todos os sistemas educacionais brasileiros. Obrigado.
(palmas)
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SR. PRESIDENTE SENADOR ROBERTO SATURNINO (PT-RJ) – Obrigado ao
Prof. Ferreira de Figueiredo, que falou também em nome da Associação Brasileira de
Educação Musical.
Antes de passar a palavra ao terceiro expositor, que vai ser o Turíbio Santos, eu quero
registrar a presença que muito nos honra de Felipe Radicetti, compositor e coordenador do
Grupo de Articulação Parlamentar Pró-Música. Cristina Saraiva, compositora e professora de
história e coordenadora do Grupo de Articulação Parlamentar Pró Música. Profª. Magali
Kleber, professora adjunta do Departamento de Música da Universidade Estadual de
Londrina. Profª. Maria Isabel Montandon, professora do Departamento de Música da UnB,
Profª Cristina Grossi, Vice-Presidente da Associação Brasileira de Educação Musical, pela
qual acabou de falar o Prof. Ferreira de Figueiredo. Prof. José Mauro Ribeiro, Presidente da
Federação dos Arte-Educadores do Brasil, e a Srª Grace Elizabeth, Coordenadora-Geral de
Promoção do IPHAN.
Muito bem, agradecendo a presença dessas pessoas, que enriquecem a nossa
audiência, eu vou passar a palavra agora ao terceiro expositor, que vai ser o Turíbio Santos,
um músico, um dos mestres da música brasileira, reconhecido como tal, e professor da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com a palavra, Turíbio Santos.
SR. TURÍBIO SANTOS – Bom dia. É uma honra estar aqui. Quero saudar o
Presidente da Comissão de Educação, Senador Saturnino Braga, o representante do Ministro,
Prof. Murilo Hingel, o Secretário Júlio Linhares, e vou começar a falar... É quase inevitável
no assunto educação musical, de Heitor Villa-Lobos.
O maior Projeto de Educação Musical no Brasil foi criado e administrado por Heitor
Villa-Lobos entre 1930 e 1945. Chamava- se Sema. Tinha essas iniciais, SEMA,
Superintendência de Educação Musical e Artística. Segundo o seu biógrafo, o Embaixador
Vasco Mariz, Villa-Lobos sempre foi apaixonado pela infância. Para ele, a melhor maneira de
reeducar o espírito era aproximar-se das crianças, conviver com elas. O que ele fez a vida
toda, por sinal. Eu mesmo me considero fruto desse Projeto do Villa-Lobos, do Projeto do
SEMA, assim como a maior parte de intérpretes e músicos na faixa de 60 a 65 anos.
Como Villa-Lobos concentrava o seu Projeto Musical nas professoras e professores de
canto orfeônico, eles repercutiam com grande êxito as idéias musicais dele para o mundo
infanto-juvenil. Todos nós já acompanhamos a documentação sobre as manifestações cívicas
realizadas por Heitor Villa-Lobos durante o Governo de Getúlio Vargas. Aqui temos uma
demonstração, aqui na foto. Mas se colocarmos o foco desse acompanhamento na preparação
e treino dos professores, poderemos entender melhor a enorme quantidade de compositores e
intérpretes, resultado do ensino musical do nosso maior compositor. Esse ensino musical
trouxe à tona do inconsciente brasileiro a nossa extraordinária riqueza musical, disseminada
por todo o País.
O famoso guia prático de Villa-Lobos recolheu, harmonizou e organizou o cancioneiro
folclórico e popular de todo o Brasil. Uma obra didática, mas preservadora da memória
musical, que catapultou para gerações subseqüentes um repertório dinâmico, motivador,
inspirado e cheio de poesia, e que realmente sacudiu a infância e a juventude de toda a minha
geração.
Em todos os movimentos musicais, o esforço didático de Villa-Lobos se fez sentir,
desde a bossa nova à tropicália, de Tom Jobim a Caetano Veloso, dos choros aos sambas, de
Jacó do Bandolim a Paulinho da Viola. Se considerarmos o benefício cultural extraordinário
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para a população brasileira, não podemos excluir o movimento econômico fabuloso que gera
a nossa música.
Dentro e fora do País, popular, clássica, religiosa, folclórica, ela nos guia sempre como
manifestação essencial da alma brasileira. Do poder extraordinário do ensino musical na
transformação e educação de crianças, eu tive duas experiências muito felizes, e diria mesmo
extraordinária. A primeira foi junto à comunidade da favela Dª Marta, no Rio de Janeiro,
iniciada em 1986 pelo Museu Villa-Lobos, e apoiada pela Academia Brasileira de Música pela
LBA e pela SEBIA(F).
A segunda experiência, continuação de certa forma do mesmo Projeto, começou a
partir de 1999 tendo sido financiada pela Família Moreira Salles e vários padrinhos
beneficentes. Chama-se os "Vila Lobinhos". O parêntese aqui, a idéia foi do banqueiro Walter
Moreira Salles que não adotou nenhum favorecimento fiscal. Todos esses padrinhos e a
própria família perdiam dinheiro, mas ele queria dar um exemplo para a elite brasileira.
Em ambos os projetos, tivemos um público que variava entre sete e dezessete anos, de
baixa renda, e sequioso pela aprendizagem musical. Os alunos mais aplicados e que se
transformariam em profissionais modificaram as condições econômicas de suas respectivas
famílias, e passaram a ser eles mesmos vetores desse tipo de transformação. A mãe não
admitia que o filho estudasse música, porque ele ajudava a vender bala no sinal. Na medida
em que ela foi percebendo que aquele aprendizado de música favorecia a família, inclusive
economicamente, a família toda adotou o mesmo instrumento, que era a flauta doce. Isso era
um exemplo para justificar essa transformação. É como se fosse uma pedra que você joga
dentro de um lago, e aqueles círculos vão atingir lugares que você nem imagina. É isso que a
educação musical promove, principalmente nas faixas carentes, nas faixas de baixa renda.
Esse mesmo efeito vem sendo sentido por uma atividade do Museu Villa- Lobos, iniciada em
1985, e chamada mini-concertos didáticos. Abraçada pelos funcionários do museu, ela se
dirige preferencialmente a crianças da rede pública e privada e já conta com o elenco de 60
jovens músicos que se apresentam para pequenos públicos de 25 a 35 crianças, passando
informação musical e artística sobre a música, seus instrumentos e sua história.
Mais uma vez, sentimos nessas crianças, são cerca de oito mil por ano, a busca por
uma sinalização forte do nosso País e da nossa cultura.
Recentemente ampliamos essa experiência preparando os professores de educação
artística para atividades mais específicas dentro do ensino musical no Estado do Rio de
Janeiro, com o apoio da Secretaria de Educação do Estado. Ora, nós usamos a experiência do
próprio Villa-Lobos, com o seu sistema de manossolfa, o seu sistema de ensino aos
professores, e a repercussão que vai muito além da nossa imaginação. E descobrimos o óbvio:
Os professores também estão sedentos de ensino musical, e ansiosos para poderem participar
com a máxima eficiência na formação de nossas crianças e de nosso futuro.
Villa-Lobos dizia que a música é feito um ser humano. A cabeça é a melodia, o corpo é
a harmonia, e os membros o ritmo. Eu tive a chance e a oportunidade de escutar essas belas
palavras ditas pelo próprio Villa-Lobos. Mas eu acho que nós, todos juntos, precisamos dizer
que a educação musical é a consciência desse ser humano e a materialização de um
sentimento de brasilidade que precisa pairar sobre o nosso futuro.
Portanto, visando dar continuidade à fantástica visão didática de Villa- Lobos,
precisamos a garantia legal do ensino de música nas escolas de educação básica com
realização de concursos para os professores, e cursos para o seu aperfeiçoamento constante.
Estaremos, então, interpretando a obra mais bonita do nosso maior compositor. Obrigado.
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(palmas)
SR. PRESIDENTE SENADOR ROBERTO SATURNINO (PT-RJ) – Obrigado
dizemos nós, Turíbio Santos, pela sua exposição, que trouxe à nossa lembrança e a nossa
consideração essas figuras extraordinárias da nossa história. Villa-Lobos é conhecido como
um dos maiores e muitos dizem que o maior de nossos compositores. Mas costuma-se
esquecer que ele foi talvez o maior... E aí eu acho que seguramente, o maior divulgador da
música, o maior educador musical brasileiro, promovendo aqueles espetáculos fantásticos no
estádio São Januário, com coro de crianças de todas as escolas do Rio de Janeiro. Um
momento extraordinário da cultura brasileira e da formação cultural do povo brasileiro
coordenado, liderado por essa figura extraordinária que foi Villa-Lobos. Claro que teve o
apoio de Capanema, que era o grande Ministro da Educação, e do próprio Presidente Getúlio
Vargas, que era um homem que tinha sensibilidade para a importância desses fatos. E outro
exemplo admirável também do banqueiro Walter Moreira Salles, um financista, um homem
que foi Ministro da Fazenda, que foi Embaixador do Brasil em Washington, mas que também
tinha a sensibilidade para a importância do desenvolvimento cultural de nosso povo, e que,
como disse Turíbio, ele promoveu um programa de educação musical para as crianças, os
"Villa Lobinhos", com recursos que não tinham incentivos fiscais, não. Saía do bolso dele e
ele arrecadava de outros amigos para financiar esse movimento.
Então, esses exemplos são edificantes e são muito importantes no momento em que
nós estamos aqui discutindo a questão da inclusão da música no currículo. E eu antes de dar a
palavra ao próximo, eu quero registrar também a presença além daqueles que eu já citei, de
Beatriz Sales, que é Chefe do Departamento de Música da UnB, e de Cláudio Coin que é o
espala da nossa orquestra sinfônica, representando a Secretaria de Educação do Distrito
Federal.
Agradeço a presença de ambos, e passo a palavra então ao quarto dos nossos
expositores, que é Murilo Hingel. Foi Ministro da Educação e hoje é Conselheiro do Conselho
Nacional de Educação. Com a palavra o Dr. Murilo.
SR. MURILO HINGEL – Bom dia a todos. Eu cumprimento o Senador Saturnino
Braga, que é o autor do Requerimento que propiciou esta Audiência Pública, cumprimento os
meus companheiros convidados, gostaria de fazer um cumprimento especial ao Ministro
Cristovam Buarque, a quem devo em grande parte a minha nomeação para o Conselho
Nacional de Educação, quem sabe, abrindo um importante precedente, porque ex-Ministros
em um Conselho Nacional de Educação, evidentemente, têm uma grande contribuição a
oferecer.
Eu não preparei nenhum texto, porque eu fui comunicado na tarde de ontem que
deveria estar aqui presente como membro do Conselho Nacional de Educação, representando
o Sr. Ministro da Educação, Fernando Haddad. Mas, afinal, esta determinação de última hora
ela se tornou muito importante, porque eu integro a Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação, e faço parte da Comissão que exatamente nesse momento, está
examinando a revisão e atualização das diretrizes curriculares para a educação básica. Não
poderia haver um momento mais propício para que eu pudesse ouvir os convidados, três dos
quais foram brilhantes na sua defesa da música nos currículos de educação básica. E
certamente eu vou poder levar aos meus companheiros de Comissão, aos meus companheiros
de Câmara de Educação Básica tudo aquilo que eu estou ouvindo aqui nesta Audiência
Pública.
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Queria também dizer que é a primeira vez que retorno ao Senado Federal depois de 12
anos, porque em 1993 e 94, eu estive muitas vezes no Senado Federal, exatamente na
Comissão de Educação, discutindo com os Srs. Senadores sobre o Projeto de Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional que havia nascido do Poder Legislativo. Que chegou a ser
aprovado, esse Projeto de Lei, pela Câmara dos Deputados. Chegou a ser aprovado pela
Comissão de Educação do Senado e de repente eu não sei dizer por que, talvez aí os
historiadores possam buscar melhores informações, esse Projeto saiu de circulação depois de
ter sido debatido por toda a sociedade brasileira em numerosos simpósios, conferências e
encontros, e foi substituído por uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996,
que tem virtudes, mas que precisa ser revisada e atualizada, porque dez anos depois ela se
mostra inadequada à realidade da educação no Brasil.
Penso que se tornaria desnecessário dizer que eu comungo com as idéias dos que me
antecederam. Assim como com as idéias do Senador Saturnino Braga ao propor essa
Audiência Pública. Realmente, não há que discutir sobre a importância da educação musical
na formação do cidadão, que afinal de contas, é o grande objetivo da educação em qualquer
nível, em qualquer modalidade, em qualquer etapa, em qualquer situação.
Portanto, nisso nós estamos plenamente de acordo. Também quero dizer que nas
oportunidades em que pude exercer um trabalho nessa direção, eu aproveitei essas
oportunidades.
No Governo Federal nós tivemos ocasião de desenvolver o Programa Nacional de
Atenção Integral às Crianças e aos Adolescentes, o PRONAICA, que construiu por todo o
Brasil cerca de 450 centros de atenção integral à criança e o adolescente, e essas unidades
educacionais eram unidades de ensino em dois turnos. Por conseguinte, criavam as condições
para o trabalho com a música e assim também com os esportes, o lazer, o teatro, o cinema, e
tudo mais, porque eram unidades de tempo integral. Eu insisto nesse dado porque eu acho que
aí é que nós vamos encontrar alguns problemas para superar. E eu acho que eles são
superáveis.
Além disso, naquela ocasião nós apoiamos financeiramente um programa muito
interessante, e eu me lembrei dele por uma das fotografias aqui, umas transparências
apresentadas pelo nosso músico Turíbio Santos, o Projeto Curumim. O Projeto Curumim era
um Projeto complementar à escola, que oferecia ao aluno recuperação de estudos, e oferecia,
além disso, esporte, música, teatro, dança e lazer. Desenvolveu-se especialmente no Estado de
Minas Gerais, e continua existindo. Infelizmente não teve prosseguimento como uma ação
governamental de política pública voltada para a educação. Embora o Projeto tivesse nascido
na Secretaria de Esportes do Estado de Minas Gerais. E como Secretário de Educação do
Estado de Minas Gerais, de 1999 a 2002, eu tive o prazer de desenvolver algo que me parece
privilégio do Estado de Minas Gerais. O Estado tem na sua rede educacional, 11
conservatórios estaduais de música. Repito: Na sua rede educacional. São unidades que
integram a Secretaria de Educação. E a essas unidades nós demos muito apoio construindo
prédios próprios, equipando-as, e tornando-as, trabalhando em coordenação, um resultado
bastante expressivo. Lembro que nos conservatórios estaduais de música de Minas Gerais,
associa-se a educação básica, ensino fundamental e ensino médio, portanto a educação regular
com a educação musical. E na verdade, os conservatórios também trabalham com o tempo
integral, porque os alunos vão em um turno diferente daquele em que as aulas são oferecidas
para receber a educação musical.
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Bem, falamos agora do nosso apoio, do nosso interesse. Agora, como fazer? É aí, sem
dúvida nenhuma, que nós temos o nó a ser desatado. O que temos no Brasil? Nós temos na
educação básica, e vamos nos voltar particularmente para o ensino fundamental, que é o único
ensino obrigatório nos termos constitucionais, talvez fosse o momento de rever a Constituição
e tornar obrigatório também a educação infantil e o ensino médio, mas o único obrigatório é o
ensino fundamental. E imensa maioria de escolas brasileiras de ensino fundamental elas
trabalham em tempo parcial. Na verdade, elas cumprem 200 dias letivos, que é o mínimo
exigido, nem todas atingem a essa quantidade de dias letivos, com quatro horas de atividades
escolares por dia. Isto é, 800 horas anuais. E nem todas escolas cumprem essa carga horária.
Haja vista que Municípios de São Paulo que ainda tem muitas escolas diurnas que funcionam
em três turnos. É claro que aí não é possível chegar às 800 horas de atividade escolar. Ora, se
nós temos assim 20 horas de trabalho escolar por semana, quatro horas diárias de segunda a
sexta-feira, porque nenhuma escola trabalha aos sábados a não ser em situações excepcionais,
a carga horária a que o aluno está obrigado, ela é mínima. Na verdade, uma das menores do
mundo. E nessa carga horária, nós queremos que o aluno aprenda português, matemática,
história, geografia, ciências, sem contar o tempo destinado à educação básica, e
eventualmente ao ensino religioso de oferta obrigatória, mas de matrícula facultativa.
Os sistemas de avaliação do ensino fundamental têm mostrado os resultados
lamentáveis, conhecidos nacionalmente e internacionalmente. Que alunos que estão no quarto
ano do ensino fundamental, na verdade, não sabem ler e escrever, e muitos dos que estão no
oitavo ano do ensino fundamental são analfabetos funcionais.
Então, como tornar obrigatória a disciplina música? Não estou nem falando na
educação infantil e do ensino médio. Estou falando do ensino fundamental. O que obrigaria a
reduzir a carga horária de alguns dos outros conteúdos. Mas haveria uma outra alternativa? Eu
acho que há uma outra alternativa. A primeira delas, é claro, nós temos que trabalhar para
termos um ensino fundamental de tempo integral. Isso não há dúvida nenhuma. Isso tem que
ser prioridade das políticas públicas de educação do Brasil. Porque é isso que vai tornar
possível enriquecer o currículo e oferecer muito mais. Mas enquanto nós temos quatro horas
diárias de atividade escolar, o que fazer? A mim me parece, e eu trocava essa idéia com os
outros convidados, um dos quais o João Guilherme Ripper, que ainda vai se manifestar, eu
dizia que talvez uma forma fosse a de tornar obrigatória na educação básica a educação
musical. Admitindo, porém, para a educação musical o agrupamento de alunos não por ano ou
por série, mas segundo o seu interesse, a sua vocação, segundo a sua manifestação como,
aliás, se recomenda para o ensino de línguas estrangeiras, como, aliás, se recomenda para a
dança, para o teatro. Que os alunos vão ser agrupados não por estarem no segundo ano do
ensino fundamental ou no sétimo ano do ensino fundamental. Mas por terem um mesmo nível
de desenvolvimento, um mesmo nível de interesse.
Então, as escolas teriam que ter um professor de música. E esse professor teria que ter
uma formação muito apropriada, não apenas para atender aos alunos vocacionados, mas
também para despertar nos demais alunos o gosto pela música nas suas mais variadas
manifestações, pois a música é um instrumento de valorização da nossa nacionalidade. Falouse aqui em Heitor Villa-Lobos. O que mais poderia valorizar a nossa nacionalidade do que a
música de Heitor Villa-Lobos? E o que mais pode despertar admiração pelo Brasil do que a
música popular brasileira, os nossos grandes compositores?
Então, a escola teria que ter professor de educação musical, de música. Os alunos
seriam enturmados e matriculados de acordo com o seu interesse, vocação e aptidão e de
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acordo com capacidade do professor de levantar a sua vontade de aprender música nas suas
variadas manifestações.
Fica aí, portanto, uma sugestão. É claro que ao levar a Câmara de Educação Básica o
que eu estou ouvindo ou o que eu estou dizendo aqui nesta Audiência Pública, certamente eu
poderei defender uma posição como esta. Como esta é possível defender. Agora, ficará difícil
defender a introdução da música como disciplina no currículo obrigatório da educação básica,
particularmente do ensino fundamental. Muito obrigado.
(palmas)
SR. PRESIDENTE SENADOR ROBERTO SATURNINO (PT-RJ) – Obrigado
demais nós ao aproveitar Murilo Hingel, que já se mostrou um aliado importante, na medida
que como membro da Câmara de Educação Básica do Conselho, ele levará os pontos de vista
aqui expressos, e que coincidem com os deles também para que seja modificado, enfim, a
Legislação com a introdução do ensino de música.
Aproveito para fazer um comentário, antes de passar a palavra ao último expositor
aqui, esta defesa que nós fazemos já era feita há 2500 anos por Platão. Na República Platão
aconselhava... E ele dava conselho sobre todas as atividades do ser humano, ideais para a
constituição de uma República ideal, mas a educação das crianças tinha que passar pela
música. Não só pela matemática, que naquele tempo era aritmética e geometria, pela fala e
pela escrita, pela retórica e pela música. Que dizia ele, que a música é importantíssima para a
formação da inteligência, do sistema nervoso que efetivamente é, hoje se constata isso.
Naquele tempo era uma intuição de Platão, uma observação, e naturalmente a ginástica, o
atletismo, que era a complementação do corpo às virtudes do espírito que eram formadas na
infância.
Então, agradecendo muito ao Prof. Murilo Hingel, que também fez a referência a
Villa-Lobos, que é uma marca extraordinária do Brasil, e eu vou aproveitar também para
passar uma informação que eu escutei na Confederação do Comércio no Rio de Janeiro, há
pouco tempo atrás. A Confederação do Comércio fez uma pesquisa para aconselhar aos
exportadores brasileiros a levar junto com seus produtos uma tática de marketing que tornasse
os produtos brasileiros simpáticos à receptividade no mundo. E fiz uma pesquisa sobre qual a
face dos brasileiros mais simpática aos povos do mundo inteiro. É claro que essa pesquisa foi
feita na Europa e nos Estados Unidos. E surpreendentemente todo mundo esperava que fosse
o futebol. E surpreendentemente foi a música.
Quer dizer, então a Confederação passou a aconselhar aos exportadores brasileiros que
fizessem o merchandising do seu produto junto com alguma coisa que levasse à música
brasileira, porque a música era a mais bem recebida de todas as atividades desenvolvidas no
Brasil de nossos dias. A música realmente... A Profª. Liane fez uma referência à capacidade da
música, a capacidade de desenvolver a sociabilidade, a confraternização, e evidentemente a
paz.
Eu também quero lembrar um episódio, um episódio histórico que até faz parte de um
filme que está sendo esses dias lançado no Rio de Janeiro, um filme que se passa na I Grande
Guerra Musical, de 14 a 18, aquela guerra que era uma guerra de fronteiras onde os inimigos
ficavam de uma distância que não era muito grande, entrincheirados, e o que pusesse a cabeça
fora da trincheira era fuzilado, metralhado, então, ficava aqueles impasses. Era uma guerra
que acabou não... Levou muito tempo num impasse de trincheiras, e na noite de Natal de
1917, um soldado alemão, da sua trincheira, começou a cantar Stille Nacht. Noite feliz, noite
silenciosa. Stille Nacht... Eu me emociono até lembrando desse episódio. E imediatamente os
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franceses e os ingleses do outro lado começaram a cantarem juntos. E levantaram-se das
trincheiras. E os soldados saíram de suas trincheiras e foram confraternizar. Abraçaram-se,
desejaram Feliz Natal, e voltaram para as suas trincheiras e continuaram à guerra. Mas a
música teve esse condão, esse enfeitiçamento de levar o sentimento da paz, da fraternidade,
da humanização do ser humano. Isso é um episódio absolutamente único, talvez, na história
de todo mundo, mas que tem essa importância e que mostra o que a música é capaz de fazer
nas almas ou na vibração das almas dos seres humanos.
Bem, eu já falei demais, vou passar aqui a palavra ao último expositor. João
Guilherme, compositor e Diretor da Sala Cecília Meireles, a grande sala musical da minha
cidade do Rio de Janeiro. Com a palavra o professor.
SR. JOÃO GUILHERME RIPPER – Muito obrigado, Exm°. Sr. Senador Roberto
Saturnino, Presidente da Subcomissão, Exm°. Sr. Murilo Hingel, representante do Ministro da
Educação, Júlio Linhares, Secretário da Comissão de Educação do Senado, Senadores aqui
presentes, demais membros que compõem essa Mesa, senhoras e senhores.
Nos últimos sete anos tive a oportunidade de dirigir duas instituições que atuam nas
áreas de educação e produção musical. Primeiro, a Escola de Música da UFRJ, que dirigi de
99 a 2003, depois a Sala Cecília Meireles, que é uma das principais salas de concertos do
País, e que dirijo desde 2004. Em ambas as situações pude perceber que a falta de ensino
musical nas escolas afeta tanto aqueles que desejam ingressar na profissão como os seus
futuros ouvintes. A música de concerto é tida como elitista e inacessível, quando, na verdade,
falta na maior parte dos casos conhecimento básico para apreciá-la.
Atualmente pode-se considerar que a educação musical de crianças e jovens está
restrita a meritórios programas sociais e educativos, alguns dos quais com excelentes
resultados, como acabaram de mostrar Turíbio Santos. Algumas das imagens que vocês viram
foram de um concerto recentemente realizado na Sala Cecília Meireles com excelente
afluência de público, e o resultado emocionante desse trabalho feito pelo Museu Villa-Lobos,
dirigido pelo Turíbio.
A educação musical, entretanto, deveria ter uma existência muito mais abrangente em
nossa sociedade, porque a música é a própria essência da nossa civilização. A educação
musical não visa à formação de profissionais, apenas, mas de um público capaz de usufruir o
imenso patrimônio que foi construído em sua maior parte no decorrer dos últimos quatro
séculos, e que se constitui uma das maiores provas do gênio humano.
Aaron Copland, compositor americano do Século XX, fala em livro “MÚSICA e
imaginação”, de ouvintes talentosos. Ouvintes talentosos são pessoas que são capazes de
abordar gradativamente um repertório musical cada vez mais amplo e explorar relações
sonoras cada vez mais complexas. Em minha opinião, esses ouvintes são co-responsáveis pela
evolução da arte musical juntamente com os compositores e intérpretes que revolucionaram a
arte da música. Não há como separar as inovações de Arnold Schönberg da rica vida musical
vienense do início do Século XX, onde cada residência abrigava um piano, onde a música
fazia parte da formação de todo jovem.
No Brasil, como bem colocou o Turíbio, o impacto do canto orfeônico de Villa-Lobos
e do SEMA na formação musical de toda uma geração, proporcionou uma grande
efervescência nos anos 50, 60 e 70, inclusive com a intensa participação do público em
festivais de música contemporânea, como as bienais de Música Brasileira Contemporânea e
os festivais de música nova de Santos, em São Paulo.
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A iniciativa de Villa-Lobos ainda se reflete hoje nas cabeleiras grisalhas que
freqüentam as salas de concerto. Mas quem irá substituí-las?
Eu passo a relacionar pontualmente as minhas principais observações quanto às
conseqüências da supressão da disciplina educação musical do ensino fundamental, conforme
pude perceber no exercício das direções da Sala Cecília Meireles e da Escola de Música da
UFRJ. Elas representam dois lados da situação: A formação musical do ouvinte e a formação
musical encaminhada à profissão. Então, eu começo pela Escola de Música da UFRJ. São
observações de caráter pessoal num universo restrito, mas que podem ser até um determinado
ponto, generalizadas. Existiu no decorrer da minha vida de estudante até a minha vida
profissional uma redução da procura pela carreira de músico. Ela passou a ser menos
procurada, sobretudo nas áreas de composição e regência. Existiu também uma mudança do
perfil sócio-econômico dos alunos. Antigamente nós tínhamos uma clientela na escola de
música muito mais ampla. Ela era formada por estudantes da classe média e estudantes de
baixa renda que vinham através das bandas do interior e que vinham também de igrejas
evangélicas.
Hoje em dia nós notamos também uma pouca preparação cultural e humanística dos
alunos. O que eu reputo também à falta de educação musical no ensino básico. Existiu
também uma mudança da origem geográfica dos alunos. Hoje em dia existe muito pouca
procura pela carreira musical de estudantes da classe média. Existe muito mais de estudantes
que moram na periferia e que são egressos desses movimentos sociais educativos e também
de igrejas evangélicas que vão procurar a formação superior na escola de música.
Eu acho que existe também uma ausência de escuta crítica ou seletiva, sobretudo, em
relação à música comercial. Hoje em dia nós somos bombardeados por uma música comercial
de baixa qualidade e que o aluno ou o jovem, em geral, ele é pouco crítico, ele é pouco
seletivo em relação a isso. Eu também reputo isso à ausência da educação musical no ensino
básico.
Existe também uma procura do músico por trabalhos mal remunerados, ainda na fase
de formação. Isso nós notamos pela ausência do músico nos concertos. O músico em
formação não assiste a concertos. Não existe a concertos por dois motivos: Primeiro, porque
ele mora longe. Ele tem dificuldade de transporte, o transporte acaba sendo oneroso para ele
virá assistir concertos na Sala Cecília Meireles no Teatro Municipal, e o outro motivo é que
ele, para poder ganhar alguma coisa, ainda em fase de formação, ele começa a freqüentar
orquestras jovens, que tem uma pequena bolsa. Então, como tem uma pequena bolsa, ele
freqüenta três. Ele troca em três ou quatro orquestras jovens. Então, ele não pode participar de
palestras, não pode participar de concertos, master class, e ele também mal participa da
orquestra universitária, que é uma orquestra mais de formação. Na Sala Cecília Meireles eu
notei o outro lado da moeda. A redução da fluência de público jovem aos concertos. Nós
temos na Sala Cecília Meireles uma política de ingressos a um real para estudantes das
escolas de música. São fileiras específicas. Eu não consigo, na maior parte dos casos, encher
essas fileiras. Os alunos não comparecem aos concertos. Fiz uma enquête, uma pequena
pesquisa. A resposta é... Está no quadro anterior. Eu não posso vir porque eu tenho a orquestra
tal, tal e tal que eu tenho ensaio. Então, as terças, quintas e sábados ele toca na orquestra X.
Nas segundas, quartas e sextas na orquestra Y. Ele ainda tem que dar conta dos trabalhos
escolares... Então, ele não pode comparecer ao concerto. O aluno de música não vai ao
concerto. Por conta disso, a ineficiência da política de ingressos populares para estudante de
música, não tem sido, e é uma autocrítica que nós fazemos, não tem sido eficiente essa
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política. Falta de acesso à música. Isso, em geral, não só com alunos de música, mas falta de
acesso do jovem aos concertos. E o concerto é um bem cultural. Justificativa da apresentação
musical. Quer dizer, o que é que acontece? Nós só conseguimos ter apresentação musical
quando ele é vinculado a uma ação social e educativa. E a ausência, mais uma vez, da escuta
crítica em relação à música comercial.
O objetivo da educação musical é contribuir para a capacitação do indivíduo com
vistas ao pleno exercício da cidadania. Acredito que dentre as definições de cidadania,
algumas delas contemplem o pleno acesso aos bens gerados pela indústria cultural. E aqui eu
faço uma distinção entre cultura e entretenimento. Indústria cultural, bens de qualidade. Não
adianta uma política de ingressos a preços populares quando não há público que possa
usufruir.
A educação musical não cria apenas pessoas capazes de assistir a um concerto ou uma
ópera, mas também beneficia o aprendizado em outras áreas, como a matemática. Afinal,
música é a proporção matemática traduzida em ritmo e som. Teremos também ouvintes mais
críticos e seletivos que identificam na indústria de entretenimento produtos de melhor
qualidade.
Como mencionou o Prof. Sérgio Figueiredo, os cursos de licenciatura e educação
artística estão felizmente sendo substituídos por aqueles de licenciatura em música.
Universidades no Brasil seguem esse caminho, estão preparadas para atender à demanda das
escolas em busca de professores qualificados. Acredito que com a participação de
profissionais formados especificamente para esse fim, conseguiremos oferecer uma educação
musical de qualidade.
Usando aqui uma imagem do Senador Roberto Saturnino, eu acho que é hora de nós
sairmos das nossas trincheiras, e sairmos cantando em prol da educação musical desse País.
Será uma verdadeira revolução na vida cultural do Brasil. Muito obrigado.
(palmas)
SR. PRESIDENTE SENADOR ROBERTO SATURNINO (PT-RJ) – Obrigado,
João Guilherme Ripper, pela sua exposição. Desnecessário ressaltar a alta qualificação e a
riqueza das exposições aqui trazidas.
Eu vou passar então a palavra aos Senadores que quiserem... Já tem aqui dois
Senadores inscritos. Vou apenas pedir licença para registrar a presença do Maestro Emílio de
César, Vice-Presidente da Associação Brasileira de Regentes, Coro e Orquestras. Obrigado
pela presença aqui, muito prestigio, e a palavra então vou passar ao Senador Cristovam
Buarque, ex-Ministro da Educação, e ex-candidato à Presidência da República, com uma
belíssima campanha desenvolvida em torno da questão da educação, enfim, uma pessoa que
sempre tem muito a nos dizer.
Com a palavra... Ah, um momento. Eu peço, porque o Secretário me avisa e eu esqueci
de fazer uma referência ao Prof. Murilo Hingel referiu-se à importância do ensino em tempo
integral, ensino básico em tempo integral. Esta Comissão do Senado, há uma semana ou duas
semanas atrás aprovou um Projeto instituindo a educação básica em tempo integral.
(palmas)
SR. PRESIDENTE SENADOR ROBERTO SATURNINO (PT-RJ) – E o Relator
desse Projeto foi exatamente o Senador Cristovam Buarque, a quem passo a palavra.
SENADOR CRISTOVAM BUARQUE (PDT-DF) – E fazendo justiça ao autor, foi o
Senador Marcos Guerra.
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Bem, Sr. Presidente, em primeiro lugar eu queria lhe agradecer por essa manhã aqui,
esse trabalho tão insosso do Congresso a gente ter uma manhã para ouvir músicos,
professores de música defenderem a música é algo fundamental. Eu não consegui pensar aqui
Júlio o argumento deveria fazer uma sobre poesia. Precisamos encontrar um pretexto para
fazer isso. Ao mesmo tempo, eu fico feliz de ver o ânimo como vocês vêm aqui defender algo
fundamental.
Era o próprio Einstein que dizia que a imaginação é mais importante que o
conhecimento. Não há imaginação sem música. Música e literatura são as duas pernas da
imaginação. E não adianta querer ter uma boa educação sem dar imaginação às nossas
crianças. Sem falar do prazer estético, sem falar da beleza, sem falar do usufruir da música.
Então, é óbvio que música tem que estar como uma disciplina obrigatória na educação. Não é
possível não estar. Português tem que estar, matemática tem que estar, música tem que estar.
O que a gente tem que discutir é por que não está e como fazer para que venha. Três coisas eu
acho que fizeram com que não tenha. Uma é que a gente abandonou a educação. O segundo é
que a gente seguimentou a educação, e o terceiro é que a gente mercantilizou a educação.
Eu vou começar pelo último. A Profª. Liane fez uma bela defesa. Mas inclusive usou
um argumento que parece de nós políticos. Quando a gente quer conseguir, usa os argumentos
dos outros, quando a senhora disse que a música pode vir a ser uma boa commodity para a
exportação. Ao mesmo tempo eu lhe felicito por ter tido essa argúcia retórica, eu fico triste
que a gente, para defender a música, precisa dizer que ela é uma commodity. Daqui a pouco
vai ter gente justificando as igrejas que criam, porque a gente vai poder exportar religiões. Aí
Deus virou uma commodity. E não está longe de ser usado como justificativa isso. Então, nós
mercantilizamos. E de fato, a música não é, no processo educacional, um instrumento que
ajude a dar emprego para criança. Claro que muitos vão ter talento, mas para todos é
importante. As pessoas não percebem isso. As pessoas acham que um curso de digitação é
mais importante que um curso de tocar piano. Os teclados... Um é mais utilitário do que o
outro. E a gente tem que perder isso. Porque a longo prazo, é burrice não ensinar música.
Mesmo do ponto de vista utilitário. Aquele que aprende música, ele desenvolve melhor a sua
aptidão nas outras áreas. Muitos acham que dificilmente Einstein teria formado a Teoria da
Relatividade se ele não tocasse violino, mesmo que sem ser um grande músico, obviamente.
Grandes músicos são raros, como grandes jogadores são raros, de futebol. Mas todos jogam
futebol, e é importante.
Então, primeira coisa é essa, trazer a idéia de que educação é mais do que uma
profissão. Então, você aprende música não para ser um profissional de música, mas para ser
um bom profissional em qualquer área e para ser um bom cidadão e para usufruir do mundo.
Segunda é a segmentação, a gente tem que voltar à idéia de que cultura e educação têm que
estar juntos. Juntas. Não é possível a gente achar que cultura é uma coisa e educação é outra.
Mas hoje se passa essa idéia. Não há como ter uma boa educação sem ter cultura lá dentro da
escola. E também não há como ter o desenvolvimento cultural pleno, salvo alguns gênios sem
a gente poder fazer com que a educação seja um setor fundamental.
E aí vem a outra coisa, o abandono. A educação já teve canto orfeônico. Eu tive canto
orfeônico. Porque era para poucos. E como a educação era para poucos, a gente dava
importância a ela. Era para a elite, para a aristocracia. Os poucos que conseguiam vagas nas
universidades públicas, raríssimas, mas eram boas. O Colégio Dom Pedro II sempre foi uma
excelência. Mas Dom Pedro fez aquele colégio para os pouquinhos dos filhos dos seus
amigos, dos filhos da Corte. [soa a campainha] Quando ela ficou para todos, imediatamente
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nós abandonamos. Entregamos ao Município. O Município, sim, é que tem que gerenciar.
Mas não é quem tem que ter a responsabilidade. Primeiro porque as nossas cidades são muito
desiguais. E uma criança não tem culpa de nascer numa cidade ou na outra. Hoje no Brasil o
futuro de uma criança depende de uma cidade dela. Então, tem que nacionalizar a educação.
Era Getúlio que a gente falava. Hoje se a gente for comentar sobre educação, a gente vai
comentar do Governador, e não do Presidente. O Presidente tem nada a ver com a educação
hoje no Brasil. A não ser as universidades, que são federais, e as escolas técnicas. Tem,
nacionalizar a educação. Deixando a gerência para o Prefeito.
Aliás, aí eu sou radical. Eu defendo até que a gerência pode ser dos pais e dos
professores. Não precisa nem ser do Estado. Agora, o padrão é nacional. Os recursos são
nacionais. Não pode ser só locais. E aí fazer integrá-lo à escola. Não há dúvida, não há como
ensinar. Não só música, as outras coisas todas necessárias sem ser integral. A classe média
resolveu o seu problema. O menino sai às quatro lá da escola, aí põe no carro, e leva para
estudar música não sei aonde, balé não sei aonde, inglês não sei aonde, francês, ginástica,
judô... Então, inventaram a escola em horário integral partida. Espalhada. Termina-se
gastando um dinheirão de transporte. Criando neuroses, raiva dos meninos de se
locomoverem tanto quando podia ser na própria escola.
E aí eu quero concluir dizendo: O caminho da gente, a meu ver, para forçar o ensino
médio e fundamental em horário integral, para ter música, é criar a demanda. O que é
necessidade não se realiza. O que é demanda se realiza. Enquanto não é obrigatório o ensino
médio, os Governadores ficam na deles. Não é obrigatório, não fazem. E os pais não
procuram. Quando for obrigatório, os pais vão procurar. No começo, alguns. Aí será obrigado
a fazer. Uma criança numa calçada de uma escola necessita dentro da escola a demanda.
Quando você põe uma criança que está na calçada dentro da escola, não tem cadeira para ela,
não tem professor para ela, não tem merenda para ela... Mas vai aparecer. Porque ela passa a
demandar. Só que no Brasil demandam aos poucos. Os outros necessitam. Tem que
transformar a necessidade em demanda. Como? Fazendo leis que obriguem o Estado a dar
aquilo que as pessoas necessitam e não tem a demanda. Ou porque não tem o dinheiro, como
resolve privadamente a classe média alta, ou porque não têm uma lei que lhe garanta.
Então, vamos aprovar, sim, essa lei, antes mesmo de haver horário integral. Porque ela
é um instrumento para viabilizar o horário integral. E outras leis desse tipo.
Então, Senador Saturnino, meu amigo, eu lhe agradeço essa manhã. Foi uma bela
manhã, e vamos fazer com que ela seja conseqüente. Que ela não seja só como ir ao concerto,
e sair deslumbrado, que já é uma grande justificativa, mas vamos fazer com que ela tenha
utilidade.
Eu já saio deslumbrado. Mas não me contento com o deslumbramento. Eu quero ter
uma transformação do mundo a partir disso aqui. Vamos levar rapidamente o Projeto
obrigando o ensino de música. E aí que se consiga dar o tempo necessário. No começo até vão
tirar uma disciplina e pôr música. Tá bom. Não faz mal, no começo. [palmas] Mas aí as
pessoas não vão querer isso. Aí, aqueles que ficarem sem uma disciplina, vão lutar para que
essa disciplina não desapareça. E aí a gente termina fazendo o que os outros Países já fizeram,
que é ter horário integral para todas as crianças desse País com música e outros instrumentos e
outros valores e outros conteúdos fundamentais na formação de um cidadão e de uma pessoa.
(palmas)
SR. PRESIDENTE SENADOR ROBERTO SATURNINO (PT-RJ) – Muito
obrigado, Senador Cristovam. Antes de passar a palavra a palavra ao próximo Senador, que é
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o Geraldo Mesquita, eu vou propor a Comissão, aos Senadores da Comissão que a Comissão
tome o encargo e a responsabilidade de produzir um Projeto de Lei que naturalmente consulte
os expositores que aqui estiveram sobre a forma, mas um Projeto de Lei nesse sentido. E
peço... Apelo ao Senador Cristovam que seja, enfim, o coordenador desta iniciativa da
Comissão, de produzir um Projeto desta natureza.
SENADOR CRISTOVAM BUARQUE (PDT-DF) – Está aceito. Na próxima reunião
o senhor vai ter esse Projeto.
(palmas)
SR. PRESIDENTE SENADOR ROBERTO SATURNINO (PT-RJ) – Com a
palavra então o Senador Geraldo Mesquita.
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB-AC) – Acho até, Senador
Saturnino, que a elaboração do Projeto, Senador Cristovam, deve merecer posteriormente uma
nova reunião com esse grupo que está aqui, para que a gente discuta o Projeto coletivamente.
Eu não sei... Olha a grande coincidência. Hoje a gente está aqui reunida com pessoas
importantes no mundo da música, no mundo da arte, da cultura do nosso País. E hoje, Senador
Buarque, se comemora, salvo engano, o dia universo da música. Eu não sei se o Júlio fez isso
de propósito, de marcar a audiência hoje. Talvez tenha sido porque ele é vivo que é danado.
(risos)
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB-AC) – Mas uma grande
coincidência, e uma coincidência feliz. Aqui no Senado, Profª Liane, aqui no Senado nos
momentos solenes, se fazem acompanhar da presença do nosso coral. Desse momento aqui.
Acho que foi uma falha nossa, viu Júlio? Falha sua. Agora lhe atribuí o mérito, vou lhe
atribuir uma falha. O coral do Senado deveria ter sido convidado para participar dessa
audiência. Porque acho que é um momento de fundamental importância para a música, para o
Senado Federal. Então, na próxima audiência, Senador Buarque, o Júlio já fica intimado a
convocar o... E convidar os integrantes do coral do Senado para participar dessa nossa
audiência aqui.
Senador Saturnino disse que eu falo muito, eu vou tentar reduzir aqui a... Veja com
muita atenção, eu ouvi a exposição de cada um dos senhores e da senhora. Tive... Essa
audiência me deu a grata satisfação de sem demérito aos demais, mas rever o Turíbio. O
Turíbio não tem a obrigação nenhuma de lembrar de mim, mas eu tenho o dever cívico,
inclusive, de lembrar do Turíbio sempre, em todos os instantes, até quando eu ouço os discos
dele. Porque acerca de 30 anos atrás, eu levei o Turíbio lá na minha terra, no Acre, não sei se
ele está lembrado... [risos] Através da FUNARTE, Lembra Turíbio? Ele foi lá e extasiou os
acreanos, deu lá alguns concertos. O Turíbio, como muitos músicos brasileiros, hoje ele
cumpre um papel importante. É professor de uma universidade, mas é daquelas pessoas que
devia viver numa campânula de vidro. Entendeu, Turíbio? A imagem que eu tenho das
pessoas como você, de muitos e muitos músicos, alguns inclusive anônimos que a gente tem
por esse País afora. Vocês deveriam estar numa posição em que todo dia a gente reverenciasse
pelo que vocês nos dão, pelo que vocês... Pela massagem que vocês promovem nos nossos
corações. Eu fiquei empolgado agora com a elaboração desse Projeto. Antes da fala do
Senador Buarque, e aqui... Olha o meu atrevimento, eu vou discordar do Senador Buarque. Eu
achei fantástica a idéia do commodity. [risos] Eu achei. Sabe por que, Senador Buarque? Eu
não vejo incompatibilidade nenhuma, na prática da música, na cultura, e a gente ganhar uma
grana com isso. Não vejo nenhuma incompatibilidade. Achei ótima a idéia da commodity. E
antes do Senador Buarque falar, eu estava aqui colocando no papel, se eu fosse elaborar um
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Projeto dessa natureza, eu faria [soa a campainha] segundo quatro pontos fundamentais aqui.
O Projeto teria a chamada principal de introduzir a música na grade curricular do ensino
público do nosso País no prazo de... Um prazo que nós estipularíamos para cumprirmos três
outras obrigações.
A primeira: Uma preocupação da Profª. Liane, formação de professores com
capacidade específica. Nada de multidisciplinariedade. A segunda, já foi lembrado aqui que
semana passada nós aprovamos um Projeto de autoria ou da relatoria do Senador Marcos
Guerra para que as escolas de ensino fundamental adotem o período integral. Acho fantástico
isso. Então, isso faria parte também. Seria uma condição para que essa introdução da música
na grade curricular fosse objeto da preocupação desse Projeto. E a terceira condição é que...
Aí eu concordo com o meu professor, Senador Cristovam Buarque. Que a música fosse
adotada como uma disciplina básica e não complementar. Eu devo dizer, inclusive, para
ilustrar o que eu estou falando, eu estudei... Aqui em Brasília, por exemplo, na década de 60,
meu pai era Deputado Federal e eu tive que morar aqui um período. Estudei, fui aluno da
Profª. Neuza França, a quem eu rendo homenagem, professora de música, na época que eu
estudava no ginásio. Foi uma pessoa muito importante, e eu estudava música. Tínhamos coral,
tínhamos atividade de toda sorte na área da música. Estudávamos as matérias que são
consideradas importantes: Matemática, física... Física, eu não me lembro de absolutamente
nada de física. Nunca me serviu para nada, na verdade. Pode ter servido para algumas
pessoas, mas para mim nunca serviu para coisíssima nenhuma. Mas a música, o pouco que eu
tive contato com a música, me proporcionou aqui... Desculpem a falta de modéstia, me
proporcionou grandes amizades, me proporcionou... Eu desafio aqui quem me diga que os
momentos de maior deleite na vida não tenham sido passados sob o som de alguma música.
Desafio aqui quem me diga isso. Os meus também foram. E música me impregnou. Faz parte
da minha razão de ser, inclusive. Sem brincadeira. Eu me atrevi, inclusive, a... Sou
compositor de banheiro... (risos) A física nunca me proporcionou absolutamente nada. Mas a
música me proporcionou.
Portanto, a minha defesa para que a música seja considerada uma disciplina básica. De
formação básica. E como diz o Prof. Buarque, se a gente tiver que tirar uma outra matéria,
uma outra disciplina da grade, que a gente tire. Isso aí não me causa nenhuma espécie.
Portanto, está aqui o esqueleto daquilo que seria um Projeto, se eu fosse apresentá-lo. Agora,
eu me submeto à coordenação do Prof. Buarque e vou sugerir aqui que alguma coisa nesse
sentido seja adotada.
Portanto, o Projeto... Digamos, a introdução da música na grade curricular num
determinado prazo, Senador Buarque, porque é como diz o Prof. Murilo: Não adianta a gente
instituir sem ter as condições básicas para tal. Então, formação de professor com capacidade
específica, um grande programa de formação de professor; Adotar o período integral, pelo
menos nas escolas de ensino fundamental; e considerar a música como paulina básica do
currículo escolar. Está aqui o esqueleto do Projeto, e eu quero dizer para vocês que eu estou
muito feliz hoje aqui de ter tido a oportunidade de ouvi-los. Muito obrigado.
(palmas)
SR. PRESIDENTE SENADOR ROBERTO SATURNINO (PT-RJ) – Obrigado,
Senador Geraldo Mesquita. Eu vou concordar inteiramente com V.Exª de que a música é mais
importante na formação do ser humano do que a física. [risos] Mas vou lembrar também que
Arquimedes estava numa banheira, tomando banho, quando teve a intuição da Lei da
Hidrostática, e foi um grande avanço na física naquele tempo. (risos)
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SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB-AC) – [pronunciamento
fora do microfone]... O Senador Botelho que ele provavelmente deveria estar ouvindo uma
música.
(risos)
SR. PRESIDENTE SENADOR ROBERTO SATURNINO (PT-RJ) –
Provavelmente. Seria isso mesmo. Bem, já que não há mais Senador inscrito, eu vou passar a
palavra a cada um dos expositores para fazerem as suas considerações finais. A começar pela
Profª Liane Hentschke.
SRA. LIANE HENTSCHKE – Muito obrigada, Srs. Senadores. Realmente é um
prazer tê-los ouvido, e esses relatos e... Professor Cristovam realmente minha admiração é de
longa data pelo seu trabalho.
Eu realmente hoje com a experiência profissional não só no Brasil, como a
internacional, como eu disse, nós temos 80 Países membros, eu tenho trabalhado com a
indústria internacional diretamente envolvida com a educação musical, e tenho sido um dos
fatores que tem motivado muitos Países pela defesa da educação musical.
Nos Estados Unidos, quem vai ao Senado não são educadores musicais, é a indústria,
porque eles têm um cálculo muito claro que se houver música na escola, qual é o índice de
emprego, de geração de emprego, de consumo de instrumento, etc. Na China a mesma coisa.
Na China é obrigatório o ensino musical desde o início.
Então, eu não vejo em primeiro lugar como um demérito, digamos assim,
inicialmente. E também não vejo como excludentes os argumentos da educação musical com
uma base filosófica, estética e humanista, e uma parte, digamos, comercial. Eu acho que aí
está um potencial que o Brasil pode explorar. E tanto quando... Daí eu falo da minha presença,
negociando com grandes empresas de instrumentos americanas, com premiações para a
criação de premiações internacionais, e eu ouço o relato deles dizendo que eles não têm
interesse nenhum na América Latina, que o foco deles no mercado está na Ásia e na Europa.
Então, é lamentável ter ouvido isso de muitas fontes. Nós não temos tido a
competência de mostrar do que nós somos capazes. De produzir, de exportar e de mostrar ao
mundo. Então, esse é o relato que eu trago, nessa minha experiência oito anos já nesse cenário
internacional, e muitos anos aqui no Ministério, e há mais de 15 anos advogando a causa da
educação musical.
Eu tenho a vocês agradecer muito. Peço muitíssimo, que quando for o momento da
redação de qualquer documento, que sejam consultados os profissionais da área. Não
necessariamente os mesmos. Nós temos excelentes profissionais no Brasil, nas universidades,
(soa a campainha) que sejam realmente então consultados esses profissionais.
Agradeço imensamente a você, ao Ministro, ao Senador Roberto Saturnino por essa
oportunidade ímpar de nós estarmos aqui falando sobre educação musical. Muito obrigada.
SR. PRESIDENTE SENADOR ROBERTO SATURNINO (PT-RJ) – A palavra
agora ao Prof. Sérgio Figueiredo.
SR. SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE FIGUEIREDO – Quero dizer que eu saio
dessa audiência extremamente feliz de ver que essa causa já foi abraçada. Ela foi iniciada, tem
um longo processo, tem uma história até a chegada nesse momento, e a gente tinha uma
expectativa muito grande que esse resultado acontecesse, e ele está aqui configurado na
palavra dos Senadores, e esse Projeto vai acontecer.
Então, também coloco à disposição a experiência da Associação Brasileira de
Educação Musical, que há 15 anos tem batalhado pela presença da música na escola. Então já
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temos alguns materiais acumulados e temos uma experiência que gostaríamos muitíssimo de
dividir e de poder contribuir para que esse processo se torne um fato, e que ele saia mesmo do
papel e chegue na escola no tempo que for possível, no tempo que for previsto como um
tempo adequado para a implantação da música na escola. Muito obrigado.
SR. PRESIDENTE SENADOR ROBERTO SATURNINO (PT-RJ) – Muito
obrigado ao professor, e passo a palavra agora ao Turíbio Santos.
SR. TURÍBIO SANTOS – Também quero agradecer a todos. Foi uma manhã muito
emocionante. Aprendi muitíssimo não só aqui no Plenário como lá dentro com o Prof. Murilo
Hingel, que deu uma verdadeira aula sobre os problemas da música no Brasil. E fiquei muito
emocionado com a sua lembrança. Isso de vez em quando me acontece. 30 anos atrás, 40 anos
atrás. Até 40 anos atrás. Mas aí fica meio apavorado. Caramba! Já estou ficando bem
velhinho. (risos)
Em suma, eu acho que esse Projeto vai para frente. Pelo entusiasmo que eu vejo,
principalmente dos Senadores, porque o entusiasmo do lado de cá, nós sabemos que ele é
muito forte. Mas ver refletido do lado daí eu acho uma vitória essa manha. Muito obrigado.
SR. PRESIDENTE SENADOR ROBERTO SATURNINO (PT-RJ) – Agora o Dr.
Murilo Hingel.
SR. MURILO HINGEL – Eu quero repetir, como outros que me antecederam, que
essa manhã já agora começando à tarde, foi para mim de grande satisfação. Satisfação pessoal
porque eu sou um admirador da música. E certamente devo muito à música. No meu
discernimento, na minha apreciação, até na minha visão de mundo. Então, eu me sinto em
casa. E a minha alegria ainda se amplia porque eu vou poder levar a Câmara de Educação
Básica à Comissão Especial que está tratando das diretrizes curriculares para a educação
básica, tudo o que eu ouvi aqui da parte dos Senadores e da parte dos convidados.
O estabelecimento de diretrizes curriculares é uma atribuição do Conselho Nacional de
Educação. Nada impede que o Poder Legislativo do Brasil aprove uma lei que se colocará
acima da competência do Conselho Nacional de Educação dizendo alguma coisa sobre música
e educação musical, como já se fez anteriormente para outros aspectos que introduziram
mudanças na LDB por força de leis aprovadas pelo Congresso Nacional.
Certamente isso para o Senador Mesquita, apenas a título de contribuição, é que nós
não trabalhamos sobre grade curricular. Nós trabalhamos sobre diretrizes curriculares. Porque,
na verdade, a grade curricular, ela vai se concretizar a nível de escola. Mas é claro que se
música é um conteúdo obrigatório, a grade curricular lá embaixo terá de contemplar um
tempo especial para a música. [soa a campainha] Muito obrigado a todos pelo que eu aprendi
aqui nessa manhã.
(palmas)
SR. PRESIDENTE SENADOR ROBERTO SATURNINO (PT-RJ) – Obrigado,
Dr. Murilo. E agora João Guilherme Ripper.
SR. JOÃO GUILHERME RIPPER – Eu faço minhas as palavras dos membros
dessa Mesa. Realmente foi uma manhã muito especial, e eu creio que posso dizer histórica
para a música desse País.
Eu gostaria de congratular o Felipe Radicetti e a Cristina Saraiva por terem feito essa
articulação desse movimento que já há algum tempo acontece no meio musical com essa
Casa. Eu gostaria de agradecer muito a acolhida de todos nós pelos Srs. Senadores, e eu acho
que os elementos para o sucesso dessa empreitada estão aqui. Estão presentes.
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Nós já temos a aprovação do horário integral, que é muito oportuno. Uma série de
coincidências que a gente vê que o sucesso está aqui porque existe uma série de coincidência.
A aprovação do horário integral, a primeira delas. As Universidades Federais estão hoje
capacitadas para atender a demanda na formação de profissionais especificamente nessa área.
Na escola de música da UFRJ, eu transformei um curso que era genérico, educação artística,
em um curso especificamente em formação de professores de música. Porque é uma demanda
crescente.
E, portanto, nós contamos com os Srs. Senadores para que nós possamos realmente
chegar ao fim, ao bom termo nessa batalha. E não bastasse tudo isso, como bem lembrou o
Senador Geraldo Mesquita, hoje é dia de Santa Cecília. Muito obrigado.
(palmas)
SR. PRESIDENTE SENADOR ROBERTO SATURNINO (PT-RJ) – Muito
obrigado. Bem, vamos chegando ao fim, e desnecessário repetir o que todos já disseram. Foi
uma manhã realmente extraordinária e muito especial desta Comissão, e da própria Casa,
Senado Federal, e para o mundo da música brasileira de um modo geral. Quero dizer apenas
que o nosso Secretário Júlio Linhares aceita a crítica da falta do coro. Entretanto, ele diz que
há músicos tocando lá no salão principal do Senado, e, enfim, ele não descuidou tão
completamente assim [risos] da preocupação do Senador Mesquita.
Aqui me chegou às mãos uma manifestação do Núcleo Independente dos Músicos,
cumprimentando a Comissão de Educação e Cultura do Senado pela aprovação do Projeto do
Tempo Integral para o Ensino Básico, com assinatura de Alexandre Negreiros, Cristina
Saraiva, Dalmo Mota, Felipe Radicetti, Fernanda Abreu, Francis Hime e Ivan Lins.
Agora, tive conhecimento de que o Felipe Radicetti tem um outro manifesto ainda
mais amplo que ele... Pediria então que ele nos trouxesse este outro...
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – (pronunciamento fora do microfone)
SR. PRESIDENTE SENADOR ROBERTO SATURNINO (PT-RJ) – O Felipe
Radicetti nos traz um manifesto já com mil assinaturas, e diz ele que essas mil já estão se
acrescentando para mil e cem, mil e duzentos... Enfim, do mundo da música e do mundo da
cultura de um modo geral, exatamente um manifesto pela implantação do ensino da música
nas escolas brasileiras.
De modo que é mais uma manifestação de grande importância para nós Senadores
sobre esse tema que foi objeto da nossa Audiência Pública de hoje.
Quero então manifestar também o meu regozijo, agradecer a presença de todos e
especialmente dos expositores, e declarar encerrada a Sessão.
(palmas)
(Sessão encerrada às 12h43)
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ANEXO C - Manifesto: Música Brasileira: No topo da auto-estima nacional mas com
enormes problemas estruturais
Manifesto pela criação de uma Frente Parlamentar Pró-Música no Congresso
Nacional, 9 de março de 2006.

Pesquisa realizada no final de 2005 perguntou ao Povo Brasileiro de que ele mais se
orgulhava. Em todas as cidades, classes sociais e faixas etárias a resposta foi: “Música é o que
me dá orgulho do Brasil”. Essa é a opinião de 65% dos entrevistados chegando a picos de
68% nas classes A/B e 69% na faixa de 18 a 25 anos. Os mínimos (altíssimos) foram de 62%
entre aqueles com mais de 46 anos. Esses números são mais impressionantes ainda quando se
verifica que o segundo colocado, Futebol ficou com 46%, vindo depois “Outros Esportes” em
terceiro com 41% e Agricultura 25% em quarto lugar. Todos os demais itens não alcançam
nem 20% dos brasileiros ouvidos.
A conclusão óbvia é: a Música está no topo da auto-estima brasileira.
Economicamente, o movimento anual da indústria fonográfica (venda de CDs) gira em torno
de R$ 850 milhões de reais, não se contabilizando a produção das gravadoras e produções
independentes (não registradas pela ABPD), fazendo crer que esse número representa apenas
65 ou 70% do movimento total. A conta satélite das atividades que envolvem a música ao
vivo ainda precisa ser computada no Brasil, mas o simples exemplo dos números do Carnaval
do Rio de Janeiro movimentando em cada evento perto de R$ 1 bilhão e cerca de 300 mil
pessoas já serve como um parâmetro impressionante.
Diante desse horizonte, é fundamental que a música produzida no Brasil – em todas
as suas formas – obtenha respeito e incentivos específicos no quadro geral de incentivos aos
nossos elementos culturais, e mais que isso, seja alvo de uma verdadeira política pública de
Estado no Brasil. O debate sobre a Música Brasileira, em toda a sua extensão e implicações, e
por conta de sua complexidade, precisa fazer parte do conjunto de questões parlamentares a
serem discutidas no âmbito das Comissões Permanentes.
Se essas questões ainda têm encontrado pouco eco no Parlamento, elas estão sendo
amplamente discutidas nos últimos anos (desde pelo menos 2003) entre músicos, produtores e
gestores culturais e também no interior dos movimentos de inclusão social e cidadania. O seu
desdobramento nos anos seguintes ocasionou a criação de vários grupos de debates e Fóruns
Permanentes de Músicos nos estados brasileiros, bem como em seminários de discussão sobre
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Cultura em todo o país, onde a música tem tido papel de suma importância, com suas
reivindicações desaguando em 2005 na Câmara Setorial da Música, criada no âmbito do
Ministério da Cultura. Ainda em 2005, realizou-se em Brasília a 1ª Conferencia Nacional de
Cultura, onde 1.200 delegados vindos de todo o Brasil, reunidos em torno de cinco eixos de
discussão (patrimônio cultural, comunicação, cidadania, economia e gestão cultural),
trouxeram questões fundamentais para o desenvolvimento da música no Brasil.
Embora se considere que a música brasileira tenha um espaço privilegiado na mídia e
à primeira vista a indústria cultural esteja funcionando sem acidentes de percurso, um olhar
mais atento ao setor irá encontrar questões bastante complexas e que não serão resolvidas sem
uma ampla, democrática e demorada discussão envolvendo o mercado, o governo, a
universidade e a sociedade civil e na qual o Parlamento deverá ter um papel fundamental.
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