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Resumo 

  

Os movimentos nacionalistas e todo o processo que mudariam os rumos do país musicalmente 

foram os objetivos deste trabalho. A discussão deste assunto promove a identidade nacional, tão 

importante para a estrutura da Educação Musical nas instituições, enquanto processo e adaptação 

política. As adaptações que fazem acontecer a reestruturação educacional a princípio no Rio de 

Janeiro por Villa-Lobos enfatizam o papel de importância da ressignificação do folclore e 

valorização nacional. A semana de arte moderna teve uma participação ímpar no que tange à 

necessidade de conscientização patriota nas artes, no estilo de vida e valores locais. Houve a 

observação por parte dos intelectuais da época quanto ao comportamento da sociedade. Villa –

Lobos via no folclore uma conexão com a infância.  A cultura do campo, as cantigas de roda e os 

contos, dos mais antigos, deram características regionais e estruturaram um modo de ser 

brasileiro. A música popular do meio urbano traria uma conotação mais heterogênea, 

apresentando características de música com influência do exterior e não do povo, ou melhor do 

folclore. Independente de posição política, tomar partido da educação musical enquanto 

renovação cultural e de identidade é o cerne desta pesquisa bibliográfica tendo como protagonista 

Heitor Villa-Lobos e o canto coletivo.   

            

Palavras chave: Villa Lobos, Canto Orfeônico, Folclore. 
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Introdução 

O canto orfeônico teve sua origem na França em meados do século XIX. Sua 

obrigatoriedade nas escolas municipais difundiu uma prática musical que teve grande 

desenvolvimento e até uma imprensa orfeônica. Quanto ao seu desenvolvimento, a prática do 

canto orfeônico, diferente do canto do coral erudito, era heterogêneo, sem limite de vozes e sem a 

exigência de conhecimentos básicos de teoria musical.  Já havia experiência no Brasil, antes 

mesmo de Villa-Lobos, com João Gomes Júnior na Escola Normal de São Paulo. Seguido por 

Fabiano Lozano, em Piracicaba e João Batista Julião. Em 1921 a posição do governo de São 

Paulo era de aceitação ao ensino de música nas escolas públicas. A partir da década de 30, a 

iniciativa se disseminou por todo o país e tomando em seguida maior proporção com Villa-

Lobos. “As escolas são agentes importantes nesse processo de transmissão e a função do 

educador musical é a de introduzir os alunos em reconhecidas tradições musicais. ” 

(Swanwick,1988, p.10). 

No ano de 1932 Villa-Lobos assume a direção da Superintendência de Educação Musical 

e Artística (SEMA) das Escolas Públicas do Rio de Janeiro, fundada pelo educador Anísio 

Teixeira. A SEMA foi criada embasada no (Decreto 19.890 de 18 de abril de 1931). Foi criado 

nesse período também, o Curso de Orientação e Aperfeiçoamento do Ensino de Música e Canto 

Orfeônico. 

A escolha do repertório para o canto orfeônico foi estruturada no folclore nacional, com 

o objetivo de preservar os valores culturais do povo. Villa-Lobos publicou em 1938 o ‘’Guia-

prático’’, contendo 138 versões de cantigas infantis populares. Foi criado também o Curso 

Especializado de Música e Canto Orfeônico e de Prática de Canto Orfeônico, destinados à 

formação de professores especializados.  

 

Para não retardar a verdadeira interpretação do papel da música na 

formação das gerações novas e da necessidade inadiável do levantamento 

do nível artístico do nosso povo, foi implantado nas escolas municipais do 

Distrito Federal o ensino do canto orfeônico. Villa-Lobos (1951:3) apud 

AMATO, ANO, PG). 

 

Dentro deste trabalho convém citar também que mesmo após a transição e possível 



extinção da prática do canto orfeônico, com a mudança para a disciplina de Educação Musical, 

foram utilizados os mesmos procedimentos de quando era canto orfeônico. Mudança essa que foi 

ocasionada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 4.024 de 1961. (Lisboa e Kerr, 2005 

apud Rita de Cassia Fucci Amato). 

Das atividades do órgão criado SEMA, podem ser citadas: concertos da juventude, os 

concertos culturais, os concertos educativos na zona rural, as audições da obra de Bach 

destinadas às classes operárias. A gestão de Villa lobos abrangeu também outras atividades 

artísticas como danças e outras linguagens. Segundo Ermelinda Paz (1989, p.18), as artes cênicas 

no ambiente escolar também foram contempladas por parte da Sema. É importante observar que 

nas apresentações teatrais havia presente a ideia do regime de Getúlio Vargas. 

O canto coral foi interpretado por Villa-Lobos, sob o influxo tanto de ideias 

escolanovistas quanto de concepções nacionalistas e modernistas que pregavam a necessidade de 

uma arte útil, como ferramenta essencialmente social. Assim, a Portaria Nº 300 de 7 de 1946, 

considerava, dentre as finalidades do ensino do canto coletivo em âmbito escolar, “estimular o 

hábito de perfeito convívio coletivo, aperfeiçoando o senso de apuração do bom gosto’’ e 

“promover a confraternização entre os escolares’’ (Villa-Lobos, 1951:7). Nota-se aí a noção de 

que as relações de sociabilidade auxiliariam a aprendizagem musical e vice-versa. 

Como educador e criador de inúmeras obras voltadas exclusivamente para a realização e 

para o estudo do canto orfeônico, Villa-Lobos via a arte sob a perspectiva do desenvolvimento do 

cidadão brasileiro e de suas potencialidades, considerando a música como um fator intimamente 

ligado à coletividade, “uma vez que ela é um fenômeno vivo da criação de um povo’’ (Villa-

Lobos, 1987:80). O compositor concebeu a importância do contato com a música desde a 

infância para a formação social do indivíduo. É importante ressaltar que a prática do Canto 

Orfeônico já existia no Brasil desde 1912, mas apenas com Villa Lobos ganhou a projeção 

devida.    

 

 

 

  



 

1. A educação musical e o nacionalismo 

 

No tocante à ligação do nacionalismo e a educação musical, será evidenciado também a 

relação entre Villa-Lobos e Mário de Andrade e a inclusão do nacionalismo dentro da política do 

ministro Gustavo Capanema no Governo de Getúlio Vargas. É pertinente citar também os 

projetos voltados para as atividades educativo-musicais desenvolvidas por Villa-Lobos como 

também o movimento da Escola Nova. Quanto ao movimento progressista na educação, o escola-

novismo, temos uma reestruturação no modelo de ensino. Encabeçado por Anísio Teixeira, esse 

movimento teve como referência o educador norte americano John Dewey trazido por Anísio. 

Dewey pregava o pragmatismo e tinha como pilar na sala de aula a teoria e prática que tornavam 

pertinentes para a política de civismo e disciplina de Getúlio tendo à frente Villa-Lobos. A 

reflexão em sala de aula, a experiência consumatória dos alunos era paradigma para as propostas 

educativas de Dewey.  Nota-se também o reforço dado à formação moral e cívica para a 

sociedade através do Canto orfeônico sobre o influxo de ideias de Platão- e de criação de um 

sentimento patriótico na população. 

O nacionalismo apesar de poder não ser tão facilmente aceito pelas plateias tradicionais, 

revelou-se como algo atrativo, com colorações inéditas e cativantes. 

 

A evolução do nacionalismo musical processa-se de forma linear, desde os 

compositores coloniais que produzem na metrópole, passando pela emoção 

brasileira que já se manifesta no internacionalismo de Carlos Gomes e pela 

busca incipiente de motivos brasileiros (Itiberê, Nazareth, Levy, Nepomuceno, 

até chegar ao aproveitamento e pesquisa do folclore na elaboração de uma 

música brasileira (Gallet e Mário de Andrade). Deste tronco nacionalista 

desviam-se os compositores como Leopoldo Miguez, Henrique Oswald e Glauco 

Velásquez, ligados à Escola Nacional de Música, no Rio de Janeiro, que 

correspondem ao início da posição contemporânea oposta ao nacionalismo. ’’ 

(Rita de Cássia Fucci Amato). 

 

As colorações musicais nacionais brasileiras ecoaram na música de Villa Lobos que buscou 

no folclore a sua fonte de inspiração. As Bachianas Brasileiras, fusão do estilo de Bach e da 

música folclórica, os Choros, as orquestrações de músicas folclóricas, os poemas sinfônicos, as 



fantasias e variações revelam, de acordo com Azevedo (1971:488), ‘‘uma tal riqueza de ideias, 

uma tão prodigiosa espontaneidade e tão grande exuberância e vitalidade de ritmos, que não 

tardaram a colocá-lo no juízo dos críticos de mais autoridade, entre os primeiros compositores 

das duas Américas’’. É importante enfatizar que Villa Lobos, quando em visita à Europa, foi 

solicitado para que tocasse músicas para abrilhantar o evento, fazendo questão de tocar repertório 

tipicamente brasileiro.   

 

 

1.1 A semana de Arte Moderna e o contexto do Canto Orfeônico de Villa 

Lobos 

No período de 1922, ocorreu um momento social importante no país. Com a Semana de 

Arte Moderna, onde até mesmo a elite almejava uma identidade nacional nas artes, na estética e 

na sociedade. Os valores nacionais precisavam ser potencializados, porque até antes desse 

período o Brasil sofria influência da Europa na maneira de se portar, vestir, falar e gosto musical. 

 Cabe apontar, antes de mais nada, que Villa-Lobos tem lugar único dentro da produção 

musical brasileira como um representante da escola nacionalista, um compositor cujas obras 

foram e são destacadas como aquelas em que a ‘’brasilidade’’ se evidencia. Hoje, ele é 

considerado o maior compositor brasileiro. Dispomos de um “museu Villa-Lobos’’ no Rio de 

Janeiro e sua obra (ou aquilo que é seccionado da sua vasta produção) é tomada como 

representante de “uma música genuinamente nacional e de valor’’. É o grande compositor do 

cenário musical erudito que surge, em primeiro plano, na produção identificada como nacional. 

Continua sendo um símbolo da identidade nacional na produção artística brasileira até os dias 

atuais. Prova disso foi a aprovação, em abril de 2010, pela Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania (CCJ), do projeto de lei 4758-09, que propôs incluir Villa-Lobos no ‘’Livro dos 

Heróis da Pátria’’. 

 A semana de arte moderna foi um hiato, uma transição que despertou no olhar dos 

artistas, intelectuais e das pessoas ligadas a educação a necessidade de mudanças nos padrões e 

adequação da realidade brasileira. Nas artes plásticas figura importante como Anita Malfatti 

traziam ideias futuristas e de movimentos de vanguarda. Na Música temos exemplos de maestros 



com envolvimentos nas músicas populares como: Francisco Mignone, Lorenzo Fernandez, 

Camargo Guarnieri, Luciano Gallet e o próprio Villa-Lobos.    

          2. O processo de alfabetização musical de Villa-Lobos 

Villa-Lobos participou ativamente dos projetos do canto orfeônico. Tinha como foco a 

alfabetização musical de adultos e o desenvolvimento e sensibilidade artísticos da criança. Villa-

Lobos acreditava que a educação musical nas escolas tinha papel transformador nas crianças 

dando a elas outra perspectiva, um olhar acentuado para as manifestações artísticas.   “Antes do 

aluno ser atrapalhado com regras, deve familiarizar-se com os sons. Deve-se ensinar-lhe a 

conhecer os sons, a ouvi-los apreciar suas cores e individualidade. ’’ (Villa-Lobos,1946, p.496). 

A origem do canto orfeônico teve expressão na França. No período do século XIX. Para 

a época surtiu um resultado muito satisfatório, gerando até uma imprensa orfeônica. Na prática 

do canto orfeônico não há uma exigência técnica como os cantos eruditos. A heterogeneidade de 

vozes se faz muito presente. Não são prioridades o conhecimento musical e treinamento vocal de 

seus participantes como no canto coral por exemplo. O número de componentes também é incerto 

e varia conforme a disponibilidade. 

Tendo em vista o processo de alfabetização musical de Villa-Lobos, convém salientar 

que no canto orfeônico não houve uma preocupação pedagógica, uma elaboração mais sucinta 

dos conteúdos. Do ponto de vista social a situação é mais acentuada, pois na metodologia de 

Kodaly o momento social junto as propostas governamentais para educação favoreciam. No 

Brasil, país de dimensões territoriais e pluralidade cultural, resolver as pendências era inviável. 

Zoltam Kodaly era um educador e nasceu em 16 de dezembro de 1882 em Kecskemét, 

na Hungria, e morreu em 6 de março   de 1967 em Budapeste. 

Em 1945 foi proposto pelo Governo Federal a contratação de professores na área de 

música para aplicar os conteúdos em sala. Foi inevitável a criação de cursos emergentes e de 

férias para que os professores pudessem se capacitar para o padrão de qualidade mínimo do canto 

orfeônico. Outro fator a observar é na questão silábica das notas musicais. No método Kodaly há 

referências relativas ao Dó em maior e lá em menor. Ainda que comprovada sua eficácia, o 

sistema de solmização no Brasil traz complicações. Diferente dos outros países a solmização é 

utilizada como frequência musical fixa. 

A metodologia húngara diferente do Brasil é baseada em experimentações, a vivência 

assistida e trabalhada fazendo com que essa alfabetização viesse a obter resultado satisfatório.    



Os períodos das décadas de 30 e 40 descrevem um cenário brasileiro cheio de atividades 

dentro do campo da educação. Vinculado a isso, o momento que se vivia era de espírito de 

civismo, disciplina. A música era o elemento, o veículo que mais abertamente transmitia tais 

valores. “Era preciso por toda a nossa energia a serviço da Pátria e da coletividade, utilizando a 

música como um meio de formação e de renovação moral, cívica e artística de um povo” (Villa-

Lobos, 1946, p.502-504). 

Do ponto de vista do regime de Getúlio Vargas instaurado no país, o trabalho de Villa-

Lobos estava diretamente atrelado aos interesses do Governo e não para a Educação segundo os 

críticos. Dentro das características do canto orfeônico, o resgate da identidade nacional era 

enfatizado socialmente. A questão da disciplina era desde a entrada nas salas de aula até a saída. 

Em seguida, o civismo era praticado fora das salas de aula e forte instrumento para isso era o 

canto orfeônico. 

 

Villa-Lobos esteve na Alemanha nazista, quando voltou de Praga em 36. E, 

naquele momento, fez uma relação muito clara entre música, civismo, 

propaganda e trabalho. Uma atitude nada ingênua e, ao contrário, muito 

consciente. Villa-Lobos compactuou com o regime getulista de um modo 

deliberado e o fez porque quis e nunca somente por necessidade (Apud 

Torres,1987, p.74). 

 

A perspectiva para Villa-Lobos, segundo alguns críticos estava focada nos interesses de 

Getúlio, mas para outros intelectuais a propaganda, o civismo e disciplina em nada tem a ver com 

a ideia que Villa-Lobos tinha de divulgar seu trabalho com o canto orfeônico. 

Dentro de ponto de vista lógico a ideia de uma educação musical pautada era nos 

padrões de Kodály independente do regime, do momento político da época. Villa-Lobos tinha em 

mente que as escolas deveriam  além do aprendizado padronizado e tecnicista, mais apreciação da 

arte, valores que sustentem o bem-estar social. 

O momento histórico em que o país vivia tem seu cenário no governo de Getúlio Vargas. 

Com a chegada de Getúlio ao poder pela revolução de 1930, surgiu uma nova conjuntura política, 

econômica e social no mundo e no Brasil. A sociedade brasileira revelava-se mais complexa e 

diversificada do que nos primeiros anos da República. 

As novas indústrias que se concentravam basicamente no Rio de Janeiro e São Paulo, 



gerando um crescimento urbano e migração interna. As indústrias e a construção civil se 

desenvolviam em ritmo acelerado. No período constitucional, após a Carta Magna de 1934, as 

transformações sociais foram e econômicas refletiam-se na vida brasileira em meados da década 

de 1930. As novas forças sociais com diferentes matizes ideológicas atuavam no cenário 

nacional. 

Como fonte de entretenimento e divulgação, o rádio integrava o país e levava a voz de 

Getúlio Vargas. A Hora do Brasil, programa obrigatório em cadeia nacional, relatava os feitos 

do governo. Uma forma de manipular a opinião pública e gerenciar os interesses do governo. O 

rádio era o principal veículo de comunicação no período Vargas. Nesse período, Getúlio valeu-se 

do rádio em 10 de novembro de 1937 para anunciar a dissolução do Congresso dentre outras 

medidas.  

 

No sentido de fortalecimento da identidade nacional de Governo de Getúlio Vargas, a 

atuação de Villa-Lobos foi fundamental. “…porque nenhuma organização política pode 

sobreviver sem algum tipo de identificação cultural coletiva e nenhum Estado Moderno pode 

permanecer sem uma identidade nacional popular...’’ (NORONHA apud SMITH,1998, p.77). 

Villa-Lobos defendia o total controle do Estado em relação às atividades ligadas à 

educação e à cultura. Este controle visava a ideia de “verdadeira cultura nacional’’, que levou à 

busca do elemento folclórico e ao propósito de defender a música brasileira “genuína’’ e de 

“valor’’, ameaçada pela “baixa’’ qualidade da música estrangeira que invadiu todo o país. Isso foi 

fortemente reforçado pela referência que Villa-Lobos pegou de Kodaly, enquanto música de 

origem e nata a ser valorizada. A referência à música popular como algo de caráter comercial, o 

que deixava velado uma conotação pejorativa, era explicita. 

         A música popular era vista como ameaça à música erudita nacionalista. Em resposta , o 

folclore era considerado como fundamento da formação da música brasileira. Era um ponto usado 

por Villa-Lobos em defesa de uma música nacionalista. Ele via no uso do folclore uma maneira 

de levar a cultura que realmente tinha valor as massas, uma forma de elevar o nível cultural do 

povo. A música nesse período veio desvelando-se como uma forma de dominação social também 

com um cunho também político e não só patriótico e de características regionais. 

Em 1930, o maestro Heitor Villa-Lobos apresentava seu projeto de reformulação do 

ensino de música para as escolas paulistas e, posteriormente, brasileiras. Nesta proposta, 



apresentava os benefícios da música para os estudantes dos níveis primário, secundário e normal. 

Porém, o maestro não foi o único a defender o ensino de música. A presença marcante de alguns 

destes intelectuais como Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira no mercado 

editorial, nas gestões dos sistemas de instrução pública e até mesmo na formação de políticas 

educacionais, fez com que as ideias destes educadores fossem propagadas por todo o país. Tais 

intelectuais se preocupavam com o ensino de música, tanto para as escolas primárias como para 

as secundárias: 

 

 
Segue-se na então Capital do país, a Reforma de Anísio Teixeira, em 1932 que 

já encontrou estruturada a de seu antecessor, Fernando de Azevedo, a qual, em 

virtude da Revolução de 1930, não pôde ter o desenvolvimento almejado. Na 

Reforma de 1932, a música e as demais Artes têm um lugar proeminente, com 

um dos mais preciosos alicerces da Escola Nova. Além da programação para 

Escolas Elementares, Jardins de Infância e Ginásios, é criada a Cadeira de 

música e Canto Orfeônico no Instituto de Educação e que foi ministrada pela 

Professora Ceição de Barros Barreto (...) (JANNIBELLI, 1972, p.42). 

 

O projeto escolanovista defendia uma educação para as massas, especialmente para a 

crescente população que habitavam os grandes centros urbanos e serviam de mão-de-obra barata 

para o também crescente movimento industrial. A música tinha um importante espaço sobre este 

olhar sobre a educação. Essa relação se dava exatamente no sentido de despertar a cidadania. 

Essa finalidade educativa da música, mais tarde iria ao encontro da política nacionalista de 

Getúlio Vargas que desde o início de seu governo, buscou uma centralização do poder, lutando 

contra a política regionalista praticada durante a Primeira República. A administração do país 

tinha que ser única e independente dos proprietários rurais que apoiavam e eram apoiados pelo 

Governo Federal, no período da política do Café com Leite. Sendo assim, a afirmação de uma 

nação era uma das bandeiras do governo getulista e a música era uma poderosa ferramenta a 

favor de uma unificação artística, musical e política. 

  

Na obra ‘’Novos Caminhos e Novos Fins: A nova política da educação no Brasil. Subsídios para 

uma história de quatro anos’’, com primeira edição no ano de 1937, Fernando de Azevedo 

analisou a reforma educacional planejada e executada por ele por ele no Rio de Janeiro entre os 



anos de 1927 a 1930. Em sua análise o autor defendia o ensino das artes apoiado no poder 

recreativo desta área de conhecimento: ’’(...) A educação nova quebraria o ritmo da unidade 

essencial da vida, se, no seu propósito social, não abrangesse, para desenvolver o bem-estar do 

indivíduo e da comunidade, as poderosas inspirações da arte, nos seus aspectos educativos e 

recreativos’’. (AZEVEDO,1958, p.119).  

  



 

3. O folclore e a música popular 

É de conhecimento neste trabalho que Villa-Lobos com o trabalho do canto orfeônico 

enfatiza as questões nacionais e folclóricas. Fazendo um paralelo entre Villa-Lobos e Kodály 

vemos em ambos a ligação direta com a oralidade, o folclore. A diferença está na abordagem e no 

aspecto social por exemplo. 

Nesse contexto a música estrangeira era bastante presente no país ameaçando uma 

identidade cultural brasileira. O controle do Estado se encarregara de ‘’filtrar’’ aquilo que seria o 

consumo musical do brasileiro. 

A música popular tinha uma conotação de ameaça a música folclórica e de raiz. O 

consumo da música popular era simplesmente comercial não havendo uma preocupação com os 

valores nacionais, mas sim uma música manipulada para determinado fim. Villa-Lobos vê na 

música folclórica uma possibilidade de levar às massas os ideais nacionalistas. A visão histórica 

desse fato é explicada desde os imigrantes que trouxeram sua cultura no período da 

industrialização ameaçando a cultura local, a cultura folclórica. Como exemplo de imigração 

muito forte e que influenciou o local que se consolidaram tem-se o Sul do país, cujo povo 

historicamente e por vezes, já quis se emancipar do Brasil. Pode ser citado também nesse mesmo 

sentido as indústrias culturais, que hoje seria o mercado fonográfico, que cada vez mais expande 

seu mercado de tendências.  

A valorização do elemento nacional promoveu um incremento dos estudos relativos ao 

folclore, como uma maneira de apropriação da cultura popular- associada ao ambiente rural-pela 

cultura hegemônica, no intuito de construir uma identidade ‘’capaz de representar o espírito 

nacional em detrimento do universo urbano degradado, corrompido, visto com ameaça a esta 

unidade’’ (GARCIA,2008, p.3). Isso acontece como algo que se faz necessário em um momento 

de mudanças políticas, sociais e econômicas trazidas pela onda de imigração europeia pelo 

crescimento da industrialização e pelo aumento da migração do campo em direção à cidade, 

 

                       
Resultando numa configuração social mais complexa do espaço urbano, o que 

exigiu uma nova organização política, sustentada em novos laços de 

solidariedade. Carecia-se de uma reconfiguração do símbolo nacional capaz de 

integrar estes novos atores sociais à nação (GARCIA, 2008, p.2).    



        

A visão de folclore dos estudiosos e músicos brasileiros do período em questão, era 

calcada nas ideais românticas dos folcloristas europeus do século XIX, que extraíam da cultura 

popular elementos escolhidos para compor o ‘’universo simbólico de nação’’ (GARCIA,2008, 

p.3). Essa concepção do folclore como a “autentica’’ música brasileira, algo ligado à origem rural 

livre da influência “maléfica’’ da cultura popular urbana mostra um recorte, uma seleção do 

material pelo que é eleito e pelo que é excluído, que deixa transparecer o ponto de vista da cultura 

hegemônica. 

 A concepção de folclore então vigente fazia sempre referência ao universo infantil. O 

próprio Villa-Lobos utilizou melodias infantis, assim como outros compositores brasileiros. 

Também vinha dos folcloristas europeus essa ideia de associar o material folclórico ao “natural, 

ao verdadeiro, ao ingênuo, ao espontâneo, à infância’’. (CERTEAU; JULIA,1989, p.57). Essa 

mesma ingenuidade e espontaneidade eram o que se via no “povo’’, que deveria ser educado e 

disciplinado pela prática do canto orfeônico. 

 

3.1 A questão da identidade nacional 

É fato que corrente nacionalista sempre tem como argumentação os ideais da pátria. 

Desse modo, os nacionalistas acreditavam que os valores, as origens de valorização do território 

vinham do interior, sendo tão valorizados os ideais caipiras. 

A manipulação da massa se dava também por meio da imprensa por esse ideal 

nacionalista. A figura do Bandeirante, trabalhador e de traços nacionais era muito retratado nas 

obras de diversos escritores, críticos dentre outros. 

 

“As grandes concentrações orfeônicas aconteciam por ocasião das 

festividades cívicas, eventos em que esse ideal de nação era algo que se 

evidenciava. Villa-Lobos disse que seu projeto tinha alcançado objetivos de 

resolver problemas chaves como: A utilização da música como um fator de 

civismo e disciplina e a concretização de um projeto que havia contribuído 

para a formação da ‘consciência nacional’ no povo brasileiro’’. (NORONHA, 

Lina Maria Ribeiro Apud Villa-Lobos)                      
 

As concentrações orfeônicas fizeram Villa-Lobos concluir que realmente a música 

poderia ser utilizada como principal fator de civismo e consciência nacional. Muitos críticos 



enfatizam o monopólio de Villa-Lobos, segundo o ponto de vista desses. A chamada violência 

simbólica do qual Villa-Lobos se impunha e determinava aquilo que deveria ser transmitido ou 

reproduzido no âmbito da educação. 

Durante o início do século XX, os discursos em prol do ensino de Música na escola 

ganhavam projeção, ressaltando principalmente o caráter social ao qual este ensino poderia estar 

vinculado. Nas décadas de 30 e 40, muitos destes discursos se tornaram realidade. Os objetivos 

cívicos, por exemplo, sempre estiveram presentes ao ensino de Canto Orfeônico, já que uma das 

funções primordiais do professor desta disciplina era ensinar a correta interpretação dos hinos 

oficiais da nação, assim como canções de elevação do espírito nacionalista e de amor à Pátria. 

Em 1938, Ceição de Barros Barreto apresentava algumas das finalidades musicais e estéticas do 

ensino do Canto Orfeônico na escola secundária: 

 

 
A finalidade do estudo do canto não é apenas o de promover a aquisição da 

habilidade de entoar canções, mas o proporcionar melhor compreensão da 

música e aumento de satisfações, baseados em apreciação e execução. A 

apreciação, incluída, forçosamente em cada detalhe do ensino de música, tem o 

poder de motivá-lo.  Estimula o espírito de análise e observação e, por isso, 

aperfeiçoa a execução. Concorre, portanto, para o aumento do interesse em 

sentir a música (BARRETO, 1938, p.69). 

 

 

Se por um lado, Barreto apresentava as finalidades musicais do ensino do Canto 

Orfeônico como, exemplo, valorizar a compreensão dos diferentes elementos musicais, ao invés 

da simples execução de canções; por outro, não deixava de complementar alguns objetivos que 

não estavam ligados ao caráter técnico da disciplina. Neste trecho, a autora apresentava algumas 

das vantagens do Canto na função educativa: Enquanto um ensino de transformação, afirmação e 

mobilidade social.       

É o conceito de coletividade, associado ao ambiente rural, em oposição ao individualismo 

do contexto urbano que interessa ao projeto de canto orfeônico que visa atingir a grande massa. A 

atividade orfeônica de Villa-Lobos, respaldada pela política getulista, objetivava alcançar as 

massas, “um novo tipo de público consumidor- as camadas médias e o proletariado’’ 

(CONTIER,2007, p.8). Era por meio das grandes concentrações orfeônicas que Villa-Lobos 

buscava a concretização dos seus ideais de nacionalidade, de ‘’Nação coesa’’, ideais 

transformados em harmonia sonora onde se mostravam “todas as classes sociais irmanadas num 



único corpo social’’. (CONTIER,2007, p.6). Assim, Villa-Lobos conseguia atingir toda uma 

coletividade, tocando todos emocionalmente, dando sentido a essa simbologia de identificação 

nacional, o que era essencial para que se afirmasse o conceito de nação e identidade. 

Com as grandes concentrações orfeônicas, tinha-se a identificação dos valores nacionais e ao 

mesmo tempo o posicionamento de uma cultura particular e única em relação ao mundo.  

Enquanto Villa-Lobos anunciava o mal que faria a disciplina e a escola o excesso de 

apresentações, Barreto denunciava a situação precária ao qual estava vinculado o ensino de 

Música e de Canto Orfeônico nas escolas: 

 

Tudo nos leva a crer que inúmeras divergências existem entre o que os próprios 

programas de ensino têm estabelecido e o que realmente se pratica. Programas 

existem com orientação conveniente. Eles deverão, em qualquer caso, porém, ser 

ajustados à casse e às condições do ambiente onde se pretenda processar o 

ensino. Será necessário compreender o meio, onde viva a criança, sua 

experiência musical anterior, seus gostos, suas preferências. Só então poder-se-á 

esboçar um plano de trabalho com objetivos definidos, suscetíveis de serem 

alcançados. Ora, isso exigirá condições de orientação do professor. Não bastará 

um programa. A ausência dessa verdadeira orientação observa-se geralmente na 

realização do ensino de música, como disciplina isolada de todas as outras. No 

entanto, por ser uma linguagem do sentimento ela facilmente se relaciona com 

todos os assuntos, prestando-se ao ensino globalização. E só por essa forma, 

acreditamos que a experiência em arte e beleza possa influir na formação das 

crianças (BARRETO,1938, p.17-18). 

 

 

Tanto Villa-Lobos quanto Barreto, mostravam preocupação com a formação musical e 

estética dos alunos, ultrapassando a função utilitarista do ensino de Música na escola. É certo que 

nenhum destes dois defensores do ensino de Música na escola, negaram por exemplo, o poder de 

sociabilização da Música, no entanto, sempre apresentou uma forte preocupação com a qualidade 

teórica e técnica deste ensino, buscando evitar, por exemplo, o ensino despretensioso de Música, 

voltado apenas para o recreacionismo. 

Para Villa-Lobos, a música e as demais artes apareciam como elementos que deveriam ser 

valorizados por um Governo preocupado com a formação de seus cidadãos. Ao justificar suas 

intenções no trecho inicial da carta, Villa-Lobos acentuava o discurso nacionalista: 

No intuito de prestar serviços ativos a seus pais, como um entusiasta patriota que tem a 

devida obrigação de pôr à disposição das autoridades administrativas todas as suas funções 



especializadas, préstimos ,profissão, fé quer no Brasil, quer no estrangeiro, vem o signatário, por 

este intermédio, mostrar a  Vossa Excelência o quadro horrível em que se encontra o meio 

artístico brasileiro do ponto de vista da finalidade educativa que deveria ser e ter para os nossos 

patrício, não obstante sermos um povo possuidor, incontestavelmente, dos melhores dons da 

suprema arte. (VILLA-LOBOS,1932). 

          

O problema levantado por Villa-Lobos e a forma apresentada para a sua solução (exaltação ao 

nacionalismo) pareciam ser as melhores justificativas para a realização do seu projeto. Elevar a 

arte a um símbolo de potencial da Nação se tornava o principal argumento utilizado pelo maestro 

para conseguir atingir seus objetivos. Villa-Lobos sintetizava e defendia aquilo que já era 

realidade na Europa: o vínculo de música com uma função utilitarista para a sociedade. 

 

 
No intuito de prestar serviços ativos a seu país, como entusiasta patriota que tem 

a devida obrigação de pôr à disposição das autoridades administrativas todas as 

funções especializadas, préstimos, profissão, fé e atividade, comprovadas pelas 

suas demonstrações públicas de capacidade, quer em todo Brasil, quer no 

estrangeiro, vem o signatário, por este intermédio, mostrar a Vossa Excelência o 

quadro horrível em que se encontra o meio artístico brasileiro, sob o ponto de 

vista da finalidade educativa que deveria ser e ter para os nossos patrícios, não 

obstante sermos um povo possuidor, incontestável, dos melhores dons da 

suprema arte. (Junior Apud VILLA-LOBOS In REVISTA HISTEDBR On line, 

Campinas, n.42, p.279-295, jun2011- ISSN: 1676-2584 

 

 
  

O regime militar contemporâneo a esse período vigente do Canto Orfeônico, trouxe a 

disciplina nas instituições de ensino e possível observação na sociedade. Citado por (ABREU, 

p.91, 1939): “capacidade de aproveitar a música por meio de renovação e de formação moral e 

intelectual. ’’ 

Outrossim: (...) a forma recreativa, convidando sejam os cânticos variados. É 

indispensável escolherem-se composições de autores de real mérito, preferindo-se as que já se 

tenham incorporado ao patrimônio artístico nacional (ABREU, p.91,1939). 

 A diferença social e os contrastes eram neutralizados com a prática deste canto coletivo. 

Na verdade, o convívio com essas diferenças que sempre fizeram parte de uma estrutura de 

sociedade. (...) o orfeonista, convivendo com os elementos de diversas classes sociais, recebe o 



exemplo e o incentivo Segundo Contier: 

 

Em 1934, Villa-Lobos idealizou um projeto visando concretizar... ‘’a maior 

demonstração cívico-artística no stadium do Fluminense Foot-ball Club com 64.100 

executantes. Constavam do programa as seguintes peças: Hino Nacional, Hino ao 

Sol do Brasil, Invocação à Ciência, Apoteose à Arte, Legenda Mecânica (com o 

concurso de 100 aviões), Hino à Bandeira, Pra Frente, Ó Brasil. Nesse 

espetáculo deveriam participar conjuntos corais constituídos por 25.000 policiais 

militares, 10.000 estudantes ginasianos, 6.000 da E.S. do DEM, 9.000 soldados 

do exército, 6.000 operários, 2.000 marinheiros, 2.000 músicos de banda. 2.000 

policiais e 2.000 escoteiros, totalizando uma massa corporal de 64.000 vozes, 

acrescida dos roncos de 100 aviões (CONTIER, 2002, p.39).                                               

 

 O Estado enquanto o mantenedor das Diretrizes de ensino enfatiza a questão da identidade 

cultural e a prática musical contribui para tal. “Porque nenhuma organização política pode 

sobreviver sem algum tipo de identificação cultural coletiva e nenhum Estado moderno pode 

permanecer sem a identidade nacional popular’’ (SMITH,1998, p.77). A estrutura da ideia de 

Estado sendo mostrada com a necessidade de uma posição de identidade para existir esse Estado, 

uma condição de existência. Os ideais de uma política populista, trabalhista e de política 

econômica nacionalista. 

  

 

  



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 O trabalho mostrou a conexão do pensamento de Villa Lobos, com outros nomes fortes de 

sua época, no Brasil, preocupados com a Educação Musical, com a Educação Moral e Cívica, 

com a valorização da música brasileira e da cultura brasileira. 

Houve uma afinidade política na época, que favoreceu o crescimento do Canto Orfeônico, 

e muitas gerações foram privilegiadas com esse apoio. A Europa foi extremamente receptiva à 

música brasileira, pela diversidade de fonemas, ritmos e harmonias estudadas e divulgadas por 

Villa Lobos, que se tornou o maior compositor brasileiro, reconhecido em todo o mundo. É fato 

que o regime político da época não era de satisfação para todos, mas a formulação e 

regulamentação de uma pedagogia que atendia a educação musical do período deixou sua 

contribuição e valores no campo da música, sociedade e o folclore. Este presente trabalho visou 

juntos aos assuntos supracitados, expor a proposta do Canto Orfeônico no Brasil, bem como os 

movimentos de cunho nacionalista. O resgate da identidade brasileira, a “ brasilidade’’. O 

folclore atrelado ao que é regional reafirma as ideias do Governo e é altamente enfatizado por 

Villa-Lobos em suas composições.  

A importância deste trabalho é tão grande que hoje temos grupos que trabalham com o 

que Villa Lobos incentivou. Como exemplo temos um coro com quinhentas vozes no Colégio 

Couto Magalhães em Anápolis. O coro é regido pelo maestro Andreiv e os componentes são 

moradores da cidade, alunos, dentre outros.      
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