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Introdução

Sabe-se que os intelectuais modernistas brasileiros
buscaram,  motivados por uma vontade de mudança no cenário
cultural brasileiro, uma estética artística que dialogasse e
construísse uma identidade nacional. Paralelo a isso, no período
entre 1932 e 1947 aproximadamente, houve um projeto de
educação musical no Brasil idealizado e implementado
principalmente por Heitor Villa-Lobos intitulado Canto
Orfeônico. Neste sentido, este trabalho objetivou identificar
como aparece a preocupação da construção da identidade
musical brasileira no repertório escolhido por Heitor Villa-Lobos
no projeto de educação musical no Brasil – Canto Orfeônico. 

Por meio de estudo bibliográfico e análise das letras do 1º
caderno do 1º volume do Guia Prático, pretendeu-se
compreender a complexidade deste projeto de educação musical,
bem como traços que o aproximam com o discurso modernista. 

A formação de Heitor Villa-Lobos

A principal biografia na atualidade de Villa-Lobos
analisa o âmbito familiar do compositor com base no
pressuposto de que a música é um discurso social (GUÉRIOS,
2009). Heitor Villa-Lobos nasceu no Rio de Janeiro no dia 05 de
março de 1887 e recebeu a música erudita como “herança”  na
formação dada por seu pai, Raul Villa-Lobos. Com sua morte
prematura, o filho passou a trabalhar como músico, mesmo sem
o acesso a um diploma, frustrando as expectativas da mãe,
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Noêmia, de que estudasse medicina.

Guérios (2009) conclui, após explanar sobre os anos
1908 – 1912 de Villa-Lobos, que este período marca “o início de
sua carreira como músico profissional” (idem, 2009, p.78). Pois
entre idas e vindas de Villa-Lobos dentro do território nacional,
o músico pôde experienciar as dificuldades encontradas no meio
artístico e cultural. (ibidem, 2009).  

Segundo Chernavsky (2003) e Guérios (2009), a aparição
de Villa-Lobos na Semana de Arte Moderna de 22 (considerado
um marco histórico e portanto, um divisor de águas nas artes)
representou o primeiro paradigma na carreira e na personalidade
construída pelo compositor, pois Villa-Lobos foi o único
compositor brasileiro a apresentar sua obra. 

Além disso, baseando-se em Elizabeth Travassos e José
Miguel Wisnik, a mesma autora afirma que o período da Semana
de 22 é  o momento em que Villa-Lobos se “faz”  como artista
que “espelha o Brasil musical”. Ou seja:

Na ocasião da Semana da Arte Moderna, o quadro
musical no Brasil estaria composto por
compositores reconhecidos e maduros, atrelados à
escola romântica na qual se formaram, separados
por um longo hiato dos compositores com ideias
novas, todos em fase embrionária, com exceção de
Villa-Lobos que já vinha realizando concertos com
suas obras desde 1915. (CHERNAVSKY, 2003, p.
73)

Segundo Guérios (2009), em julho de 1923 Villa-lobos
viaja a Paris. Lá permanece até março de 1924, quando retorna
ao Brasil. Durante esta estadia, Villa-Lobos se deparou com um
grupo de artistas brasileiros já entrosados com os  artistas
franceses. Na época, Paris era considerada a cidade de referência
no “universo cultural”. Portanto, devido ao eco que esta viagem
construiu na postura profissional e estética composicional do
compositor, Guérios (2009) afirma que este período representa
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outro paradigma musical, e talvez o mais significativo, na vida
de Villa-Lobos.    

Neste sentido, o autor argumenta que foi em sua primeira
ida à Paris que Villa-Lobos descobriu que o que os franceses
gostariam de ouvir era uma música que expressasse através dos
sons um caráter nacional, e neste caso, elementos exóticos, pois
era a visão dos europeus em relação ao Brasil (GUÉRIOS,
2009).

A segunda ida de Villa-Lobos à Paris data do final de
1926, e tudo indica que, nessa viagem, ele pretendia conquistar
espaço com sua nova música brasileira. O compositor instalou-se
no apartamento dos Guinle. Os irmãos Guinle tiveram o papel de
mecenas de Villa-Lobos em sua segunda estadia. (idem, 2009) 

O projeto de Villa-Lobos surtiu efeito. No final de
1927 e inicio de 1928, o compositor já era bastante
comentado nos meios musicais e artísticos
parisienses –  sempre no tom por ele programado,
como o representante da exótica nação brasileira.
(GUÉRIOS, 2009, p. 180) 

Em maio de 1930 Villa-Lobos retorna ao Brasil. Porém,
apesar de já ter composto obras significativas de sua carreira, o
compositor não obtém, ainda, estabilidade financeira. (ibidem,
2009)

Ambiente sociocultural do modernismo musical

Com base nos escritos de Renato de Almeida, Arnaldo
Contier  afirma em sua tese que o caminho a ser seguido pelos
compositores da música brasileira no início do século XX era o
nacionalismo musical. Ou seja, acreditava-se “(...) que (...) era o
único caminho possível a ser trilhado pelo compositor (...)”
(CONTIER, 1988, p. XXI)
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Segundo o mesmo autor, a burguesia do início do século
XX estava habituada a consumir literatura e arte européia,
principalmente a francesa, italiana e alemã; consumir esta
“perspectiva européia”  era sinônimo de progresso e corroborar
com uma civilização mais moderna. Este preconceito e quase
negação presente no início do século XX em relação à música
produzida  em  território  nacional  era tanto, que existia uma
dicotomia entre a música erudita ou artística e a música popular
ou popularesca. Ou seja, a burguesia versus as camadas
subalternas da sociedade. Apesar desta dicotomia, o músico
carioca passa a se inspirar e por conseqüência inserir e
incorporar códigos da música popular na sua música, reflexo
também das ideologias nacionalistas, onde intelectuais buscavam
um novo conceito de homem brasileiro. 

Contier  afirma que, no campo musical, a identidade
nacional se transformará em foco das discussões dos
intelectuais, fruto do Romantismo e do nacionalismo político a
partir das décadas de 1920, 30 e 40. Neste sentido, as festas, os
cantos, as danças profanas e religiosas, oriundas do “povo”, se
tornaram a fonte de pesquisa principal para a construção de uma
autenticidade cultural.

A partir de algumas questões ressaltadas por Contier
(1988), nota-se que os intelectuais modernistas acreditavam que
a música no Brasil era reflexo do “atraso econômico, cultural e
filosófico do País.” (idem, 1988, p.2) Por isso buscar no folclore
um eixo era a “solução”  para a proposta nacional que se
desejava. 

Ainda segundo Contier (1988), antes da Revolução de 30
a conexão música e a política “(...) não foi discutida com nitidez
ou nem foi explicitamente proposta pela maioria dos intelectuais
envolvidos com a questão da modernidade no Brasil (...)” (idem,
1988, p.21). Considera-se 1922 o marco histórico que representa
a união entre artistas e intelectuais que se revoltam em relação
aos parâmetros culturais que valorizam o “internacionalismo
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romântico e essencialmente cosmopolita” (ibidem, 1988, p. 22).
Além disso, nesta época a música era vista apenas como
entretenimento da burguesia. Na Semana de Arte Moderna, os
intelectuais modernistas, alicerçados pelos ideais iluministas,
confrontaram com essa visão de arte, promovendo discussões
acerca da música erudita e folclórica, ainda desvinculados de
movimentos políticos. 

Na visão de Contier (1988), o modernismo musical
parece se caracterizar pela junção de movimentos como o
Romantismo, o Futurismo, o Impressionismo e o próprio
Nacionalismo. Mesmo compositores como Villa-Lobos, Lorenzo
Fernandez e Francisco Mignone não negavam o universalismo
“como uma ponte fundamental na construção de uma escola
brasileira” (idem, 1988, p.26). Porém creditavam ao folclore e às
falas do povo, o “baú”  onde continha “a essência da Nação”
(ibidem, 1988, p.27). Neste panorama, o compositor era
praticamente um mediador entre a cultura brasileira e o povo,
exercendo um papel de ao mesmo tempo conceber uma arte que
fosse reflexo do povo e educá-lo, através da mesma, para
integrar a Nação.

No início do século XX surgia na Europa a todo vapor
um movimento chamado primitivismo. Inspirados no folclore e
em populações indígenas, negras ou outras comunidades
específicas, os artistas agregavam elementos musicais tais como
temas, escalas, modos e ritmos, à uma música universal. O
primitivismo teve como protagonistas compositores como
Bartok, Prokofiev, Richard Strauss, Otorino Respighi, Debussy,
Milhaud e Stravinsky. No Brasil, o pioneiro no modernismo
musical foi Villa-Lobos “que conseguiu transpor para o plano
simbólico toda a riqueza do cancioneiro popular urbano e rural
dos anos 20 e 30.” (CONTIER, 1988, p.33)
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Governo Vargas e o canto coletivo 

Chernavsky (2003) explica que havia no período anterior
à Revolução de 30 forças contrárias ao governo vigente em
questão. Deste modo, unem-se duas forças políticas (os tenentes
e as oligarquias dissidentes) que estavam descontentes, sob a
bandeira da Aliança Liberal. Ao ser instalado o Governo
Provisório (1930-1932), devido às tentativas de acordo, instalou-
se um clima de crise e indeterminação política. A autora explica
que, por isso, era um governo frágil e embora Vargas tentasse
driblar estas questões, essa  estratégia  não lhe garantia uma
estabilidade e legitimidade:

O novo governo brasileiro possuía fortes
tendências nacionalistas, o que ia de encontro aos
anseios de grande parte da intelectualidade
brasileira que, já há algum tempo, vinha
valorizando temas, propostas, projetos e ideias que
pudessem fortalecer, ou melhor, criar uma
identidade nacional, uma Nação Brasileira.
(CHERNAVSKY, 2003, p. 77)

Outra questão relevante entre este Governo e a classe
artística foi que, 

Com a mudança na direção política do país,
intelectuais e artistas passaram a reconhecer o
Estado como a mais propícia e, em alguns casos, a
única entidade capaz de manter, estimular e
divulgar a produção da arte nacional. O Governo
deveria concentrar essa responsabilidade,
favorecendo o florescimento da cultura nacional,
historicamente sufocada pela estrangeira. (idem,
2003, p. 78) 

Para complementar as características deste Governo em
relação à classe artística, segundo Contier (1988) foi a partir da
Revolução de 30, quando a burguesia agrária e industrial
implanta um Estado sustentado fortemente em bases ideológicas
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nacionalistas, que obras de autores nacionais são divulgadas em
teatros municipais do Rio de Janeiro e São Paulo. É neste
cenário que Villa-Lobos se configura como o grande compositor
que representa a intelectualidade e a alma brasileira, pois além
de ser o único compositor de fama internacional vivo, produzia
um discurso patriótico em suas obras. 

Portanto, é neste projeto nacionalista do Estado varguista
que a educação passa a ser a mola propulsora do progresso, onde
a música, com seu caráter coletivo, obtém destaque no qual
“deveria glorificar as comemorações dos grandes fatos
históricos ou enaltecer a memória dos grandes brasileiros (...)”
(CONTIER, 1988, p. 223).

Villa-Lobos identifica-se com esse discurso populista e
ufanista, e retoma canções folclóricas e patrióticas, dando-lhes
uma roupagem romântica. 

“Villa-Lobos, em 1930, considerava o povo
brasileiro, infantil e atrasado. Por essa razão,
defendia a pesquisa folclórica como estratégia no
sentido de aproximar o artista culto das massas,
num primeiro momento, e, a partir de suas obras,
elevar o nível cultural desse povo inculto.”
(CONTIER, 1988, p.235)

Nota-se, através dessa afirmação do autor, a presunção de
Villa-Lobos ao intitular o povo como inculto, ao mesmo tempo
em que reside nesta afirmação uma visão paradoxal, pois, é o
“povo”  quem faz essa música folclórica. E é nessa música
folclórica que os Modernistas buscam a “pureza” para fazer uma
música essencialmente brasileira. Enfim, uma música do povo
(“folclórica”) transformada (“elevando-a à um nível cultural”)
para retornar ao povo.

Ou, nas palavras de Wisnik (1983) o modernismo
musical e mais especificamente Mário de Andrade, acreditava
que esta raiz que vinha do “povo bom-rústico-ingênuo do
folclore”  (idem, 1983, p.131) contrastava com as massas
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urbanas, 

serviria de base à pesquisa da expressão artística
brasileira, deveria ser cuidadosamente separada da
‘influência deletéria do urbanismo', com sua
tendência à degradação popularesca e à influência
estrangeira.(ibidem, 1983, p. 131)

Wisnik (1983) identifica um paradoxo nesta tentativa do
projeto modernista, seja pela linha proposta por Villa-Lobos, por
Mário de Andrade e por  Luiz Heitor, os personagens deste
período mais citados no texto:

Sintomática e sistematicamente o discurso
nacionalista do Modernismo musical bateu nessa
tecla: re/negar a cultura popular emergente, a dos
negros da cidade, por exemplo, e todo um gestuário
que projetava as contradições sociais no espaço
urbano, em nome da estilização das fontes da
cultura popular rural, idealizada como a detentora
pura da fisionomia oculta da nação. (WISNIK,
1983, p. 133)

Segundo Wisnik, o projeto modernista buscava separar
“(...) a boa música (...) da música má (a popular urbana
comercial e a erudita europeizante, quando esta quisesse passar
por música brasileira, ou quando de vanguarda radical).”
(WISNIK, 1983, p. 134) Desta forma, quem produzia e
consumia esta música vinculada ao mercado cultural era um
povo compreendido  como  deseducado “(...) que os meios de
massa (especialmente o rádio) davam trela” (idem, 1983, p.134). 

Para fundamentar toda a ideia da música como veículo
político e ideológico, Wisnik traz para o foco da discussão a
concepção proposta em Platão de música aceitável/ elevada em
oposição à outra inaceitável/ rebaixante. Ou seja,

O poder  atribuído  à  música  tem seu  eixo  numa
ambivalência consistente na concepção de que ela
pode carrear as forças sociais para o centro político,
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conferindo ao Estado, através de suas celebrações,
um efeito de imantação sobre o corpo social,  ou
então, ao contrário, pode expelir essas forças para
fora  do  controle  do  Estado,  para  um regime de
centrifugação  onde  elas  se  afirmam  pela
‘expatriação radical, longe da vida cotidiana, das
ocupações  comuns,  das  servidões  impostas’.
(WISNIK, 1983, p.139) 

Credita à música a base da formação do cidadão, e
dependendo do seu uso, formar um “’caráter sensato e bom’” ou
os “’maus costumes’” e a “’feia expressão’”. (WISNIK, 1983, p.
139)

 Com estas questões destacadas fica claro o papel político
que o Canto Orfeônico exerceu no Governo de Getúlio Vargas: 

(...) fortalecido pela convicção de que a música (e
só a música) pode desempenhar no Brasil essa
função de orquestrador da sociedade dividida, pela
força da difusão, e pelo fato de que, no seu campo e
registro próprios, a música popular no Brasil (...)
não ficaria a dever à cultura erudita. (WISNIK,
1983, p. 147) 

Apesar de ter sido um importante projeto pedagógico-
musical, ele é concebido e então financiado com o objetivo de
dar ordem ao caos, ou, melhor dizendo, como controle social. E
utilizando o poder da música citado por Wisnik, de promover um
espelhamento harmonioso entre o povo e a nação. A contradição
aparece também na forma infantilizada que o povo é visto neste
Governo. Percebe-se, portanto, esta marca e dinâmica paradoxal
e contraditória tanto na construção da identidade musical
brasileira, quanto neste grande projeto de educação musical. 

Com este mesmo foco de pensamento, Chernavsky
(2003) considera um Villa-Lobos consciente politicamente do
papel do seu projeto educacional e sua integração com o projeto
político do Estado Novo. 
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Portanto a mesma autora defende que ao atuarem juntos:
Governo e Artista, numa espécie de jogo de força e negociação,
os dois poderes focam num ambiente comum: a massa. Portanto,
considera que esta aliança política foi útil ao serem ampliados
“(...) os benefícios para ambos.” (CHERNAVSKY, 2003, p. 69) 

Almejado pelos artistas e intelectuais ligados ao regime
Vargas, o Estado passava a ter uma função de unificador cultural
da nação e promotor de ações que salvassem a população da
música popular ou da música erudita estrangeira. Desta forma,
foram enviados projetos em torno dessa causa. Neste mesmo
intuito, Villa-Lobos encaminhou ao Presidente Vargas em
fevereiro de 1932 “(...) um memorial denunciando as péssimas
condições da arte e dos artistas no Brasil e sugerindo a criação
de um ‘Departamento Nacional de Proteção às Artes’.”
(CHERNAVSKY, 2003, p. 89)

Com o sucesso obtido através das concentrações cívico-
artísticas realizadas em São Paulo, em 1931, e o envio deste
memorial, Villa-Lobos aproxima-se do Presidente Vargas. Então
no dia 18 de abril de 1932 é assinado o decreto nº 19.890: 

(...) tornando obrigatório o ensino do canto
orfeônico em todas as escolas do Distrito Federal.
Para viabilizar este projeto foi criada a SEMA –
Superintendência de Educação Musical e Artística
–  no Departamento de Educação da Prefeitura do
Distrito Federal, e Villa-Lobos foi indicado como o
primeiro Superintendente da instituição.
(CHERNAVSKY, 2003, p. 91)

Em março de 1932 iniciou-se o ensino de música e canto
orfeônico em todas as escolas municipais e particulares do
Distrito Federal, visando transmitir a disciplina, a educação
moral e artística através do canto coletivo e assim formando-se,
naqueles que participavam do projeto, um  certo  tipo de
consciência brasileira. (CHERNAVSKY, 2003, p.91) 

Segundo Lemos Junior (2005) há uma distinção entre o
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coral tradicional e a prática do Canto Orfeônico. Este obtinha um
caráter  simples  e  desprovido  de  senso  estético,  voltado
principalmente à um público leigo: 

Nota-se que o termo orfeão ajusta-se perfeitamente
à idéia de multidões, não sendo necessário aos seus
componentes conhecimentos profundos de técnica
musical. Baseado nesta premissa, o Canto
Orfeônico foi adotado como uma ideia plausível
para aplicação nas escolas brasileiras. Orfeão e
Coro distinguiam-se então pela relação entre o
popular e o erudito, (...). (JUNIOR, 2005, p. 10)

Guia Prático – a sistematização do canto orfeônico

Segundo Barbosa, Barboza e Lago (2009) inicialmente
Heitor Villa-Lobos concebeu o Guia Prático em 6 volumes:

Deste vasto projeto inacabado, que contemplava
originalmente dois volumes dedicados ao folclore,
foi somente concluído o Guia Prático – 1º volume,
constituído por 137 peças vocais, baseadas em
temas extraídos do Cancioneiro infantil, e que
corresponde ao Guia Prático na forma como o
conhecemos hoje.” (idem, 2009, p. 17)

A primeira publicação deste projeto de Villa-Lobos foi
“(...) entre 1932 e 1937, nos fascículos da Coleção Escolar
(Casa Arthur Napoleão- Sampaio Araújo).” (ibidem, 2009, p.18),
no qual a intenção era reunir um repertório de concerto para o
Orfeão dos Professores, além de material didático para a
inserção do Canto Orfeônico nas escolas. Então em 1937, foi
anexado a  esta publicação um documento intitulado “‘Índice e
quadro sinótico das músicas para a educação e formação do
gosto artístico do primeiro volume do Guia Prático para
educação artística musical (...)”  que “(...) passou a ser parte
integrante do Guia Prático – 1º Volume, como um complemento
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teórico dos textos musicais”  (BARBOSA, BARBOZA, LAGO,
2009, p.18). Ao ler este documento nota-se a sua importância,
pois demonstra como Villa-Lobos pretendia sistematizar,
organizar e fundamentar o Guia. Nos anos 40 o Guia foi
publicado em seu formato definitivo pelos Irmãos Vitale. 

Nota-se no repertório do Guia Prático 1º Volume um
conjunto heterogêneo de peças que apresentam um grau de
complexidade diverso, além de muitas peças repetirem-se em
outras coleções em diferentes alternativas de execução
(BARBOSA, BARBOZA, LAGO, 2009). Todas estas questões e
características com um objetivo comum: o canto orfeônico.

A razão pela qual muitas peças se repetem seja a capella
ou canto com piano ou conjunto instrumental, ou piano solo, é
“(...) de fornecer um material didático moldável a diversas
situações pedagógicas, e adaptável a escolas com dotações de
recursos variados.” (idem, 2009, p. 20). Possibilitando, segundo
os autores, um papel decisivo do professor que a partir disso
pode lançar mão da criatividade e inventividade própria e de
seus alunos. (ibidem, 2009)

Ainda segundo os autores, a maior parte das canções que
fazem parte do Guia Prático não foram coletadas a partir de
pesquisa de campo de Villa-Lobos ou da SEMA. Ou seja,
buscaram o arsenal de canções em pesquisas folclóricas já
realizadas e consagradas. Entre os pesquisadores destas fontes
destacam-se: Mário de Andrade, Alexina Magalhães, João
Gomes  Junior  e  Guilherme  de  Melo.  O crédito ao educador
musical e à esta Instituição concerne no que diz respeito ao
esforço de coleta de melodias populares realizada nos anos 30 e
em consolidar uma documentação sobre o cancioneiro infantil
brasileiro (BARBOSA, BARBOZA, LAGO, 2009), para citar
alguns benefícios documentais pedagógico-cultural do Guia
Prático.   

Inerente a este ambicioso projeto de educação musical,
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Villa-Lobos acreditava que a transcrição e o  estudo que  os
alunos fariam  dessa diversidade de influências colocados no
Guia Prático1, “(...) possibilitaria sua perpetuação enquanto
matéria-prima regional”  (GUÉRIOS, 2009, p. 222). Além da
possibilidade de transformar estes alunos em potenciais artistas
que produziriam “(...) uma música brasileira de caráter
universal.”  (idem, 2009, p. 222). Deste modo a ideia era
justamente criar uma música nacional que, através da educação
musical, influenciasse as crianças brasileiras. “A seu modo, ele
fazia eco às concepções de modernização conservadora do
regime Vargas, uma vez que buscava controlar e ensinar o
processo de criação musical.” (ibidem, 2009, p. 222)

Portanto, entender o Guia Prático apenas em seu uso para
o Canto Orfeônico é diminuí-lo no que diz respeito à projeção
que este causou na carreira artística de Villa-Lobos e as diversas
possibilidades aos vários aprendizes musicais. Após esta
pesquisa, descobriu-se que muitas peças que fazem parte do 1º
volume já haviam sido utilizadas por Villa-Lobos antes da
sistematização do Guia Prático. E  após o  Guia, estas  peças
continuaram  sendo  utilizadas em outras situações, como por
exemplo, estudantes de piano e o Orfeão de Professores (como já
citado), medida adotada para dar suporte e apoio ao projeto de
Canto Orfeônico (CHERNAVSKY, 2003). 

Como metodologia de análise buscou-se destacar as
palavras-chave que indicavam um tema central ao qual a música
aborda. As canções abordam desde temas “fantásticos”  como
falar de Condes, Anjos e Reis passando por situações de namoro
e casamento, até as várias perspectivas, dependendo do interesse,
que se pode julgar das pessoas que obtinham um trabalho de
servente, como uma mucama, por exemplo. 

1 Villa- Lobos criou um gráfico descrevendo as origens da música brasileira
intitulado “Gráfico planisférico etnológico da origem da música no
Brasil”. (GUÉRIOS, 2009, p. 220) Guérios questiona o porquê da criação
desse imenso e complicado gráfico.
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Ao retomar a época histórica tanto do momento em que
foram coletadas estas canções de domínio público - final do
século XIX e início do século XX, até a data da primeira
publicação do Guia Prático - as transições políticas e sociais no
Brasil estavam à pleno vapor. Portanto estes temas que fazem
parte do repertório musical, para além da concepção modernista
de falar de um projeto nacionalista de um Brasil que se queria
nas artes, salientam as problemáticas sociais. 

Abaixo exemplos textuais que retratam situações sociais
do Brasil:

O “país agrário”, que ressalta as terras brasileiras, além
da mão de obra e a questão do trabalho:

Nome da 
música

Classificação
no Guia 

Palavras-chave

Café Quadrilha plantar; café; terra; 
máquina; cafeeiro; pás; 
perder; trabalho; repousar;
roça.

Tabela 1: palavras-chave da canção Café

O trabalho era um dos pilares da política do Governo
Vargas, que investia numa mocidade habilitada
profissionalmente (CHERNAVSKY, 2003)

Outra canção que trata sobre o trabalho:

Nome da 
música

Classificação
no Guia 

Palavras-chave

Lá na ponte da
Vinhaça

Cantiga Lavadeiras; costureiras; 
floristas.

Tabela 2: palavras-chave da canção Lá na ponte da Vinhaça
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Uma problemática social relacionada com a moral social
(educação cívica e moral):

Nome da 
música

Classificação
no Guia 

Palavras-chave

Pobre cego cantiga cantar; pedir; pão e vinho;
ensinar; caminho.

Tabela 3: palavras-chave da canção Pobre cego

Situações em que a mucama é vista de duas perspectivas
completamente diferentes, porém o teor da letra é praticamente o
mesmo: 

Nome da 
música

Classificação
no Guia 

Palavras-chave

A cantiga de 
ninar

canção dolente bicho papão; menino; 
dormir; mucama feia; feia;
Bahia; bacia; vovó.

Higiene canção mucama bonita; Bahia; 
menino; bacia; vovó.

Tabela 4: palavras-chave das canções A cantiga de ninar e Higiene

Wisnik (1983) traz dois pólos: o lado romântico e o
ilustrado2 do projeto idealizado por Mário de Andrade que

2 “O lado romântico marca a concepção de povo como fonte prodigiosa da
qual emana a cultura autêntica e criativa, (...). O lado ilustrado marca a
concepção de povo como massa, analfabeta, supersticiosa, indolente,
verdadeira tábula rasa necessitada de condução firme e de elevação
através da instrução letrada e da consciência cívica (...).” (WISNIK, 1983,
p. 145) 
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aparecem no modo de ver a mucama nestes dois temas. Isto pode
ser relacionado com a forma em que os antropólogos
enxergavam os povos ditos primitivos no início desta disciplina
como ciência. Ao mesmo tempo o outro, o estranho, o primitivo
era atraente e exótico (romântico) e feio (ilustrado). As
contradições aparecem na maneira em que a música brasileira é
construída e constituída, sempre permeada pelo paradoxo de
quem a faz e a consome, o seu papel na sociedade, bem como os
interesses políticos e culturais intrínsecos neste lugar ocupado.
Além disso, ainda com base em Wisnik, esta situação reflete a
sociedade pós-escravocrata3, com suas hipocrisias inerentes e
tensões culturais e relacionais, no qual, ao mesmo tempo, uma
manifestação musical nega e traduz a outra num movimento
dialético. (WISNIK, 1983, p.155)

Conclusão

Ao mesmo tempo em que aparece nas letras do repertório
escolhido para o Canto Orfeônico a demanda modernista de falar
de um Brasil tal como ele é, ou era, transparece o projeto
político que o apoiava e o financiava. Essa questão recebeu
destaque neste estudo, a partir da discussão bibliográfica que
permitiu compreender a complexidade da relação entre o
compositor, o movimento modernista, e a questão da identidade
musical, bem como o projeto político ideológico e suas
implicações para as concepções de educação musical. Neste
sentido, por um lado algumas questões foram melhor
compreendidas e por isso elucidadas; e por outro há a

3 No texto, Wisnik traz como exemplo dessa sociedade a casa da Tia Ciata,
um dos “berços musicais”   da capital federal, onde vários músicos
boêmios e chorões, pequenos-burgueses e profissionais liberais, negros
mais velhos vinculados ao elemento religioso, reuniam-se para
confraternizar e viver suas crenças religiosas, culturais e musicais.
(WISNIK, 1983)
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necessidade de estudo aprofundado para que as particularidades
de tal discussão não sejam minimizadas e desvalorizadas.  
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