
A educação musical no Brasil 

SÉC.XIX 

No séc. XIX e no início do séc. XX, iníciou o ensino musical no Brasil.  

Baseados nos modelos da França, surgem conservatórios e escolas de música. O aluno que queria 

tocar um instrumento, precisava ter bons conhecimentos da teoria musical e do solfejo (canto por 

notas) para ser aceito por um professor de instrumento. Normalmente, numa semana, o aluno tinha 

que assistir a 2 aulas de teoria e solfejo e uma aula de instrumento. 

SÉC.XX 

Villa-Lobos consegue que as escolas no Estado de Rio de Janeiro realizam, em 1930, encontros com 

milhares de crianças, cantando juntos. Quando não houve mais apoio por parte do governo de lá, o 

movimento esfriou.  
 

Continua o ensino musical em conservatórios e pequenas escolas de música, no molde das 

instituições francesas do séc. XIX, dando muita importância à teoria musical e ao solfejo. 
 

Atividades musicais espontâneas e recreativas encontramos, em pequena escala, só entre os 

imigrantes (coros e bandas), músicos regionalistas  ou nos conjuntos populares de chorinhos etc.  
 

Em 1960, encontramos professores, formados em Escolas de Música no Brasil, que sabem todas as 

definições da teoria musical, mas são incapazes de ler um canto novo e sentir a beleza de uma 

melodia nova. 
 

No começo dos anos 60, são criados os primeiros cursos de Licenciatura em Artes (estudo de Artes 

Visuais, Teatro e Música ao mesmo tempo) 
 

Neste tempo,muitas famílias que queriam que os filhos tocassem um instrumento, viram seus filhos 

abandonar as aulas do instrumento, porque as crianças e adolescentes achavam muito “chato” ter 

que assistir, ao lado do instrumento, tantas aulas e provas de teoria musical e solfejo (= cantar por 

notas musicais).  
 

Assim, no Brasil, o valor da atividade musical na formação geral, não era (re)conhecido e, em 1972, 

a matéria “Música” foi tirada do currículo das escolas públicas, onde ficou ausente até 2010.  

 

Séc. XXI até 2010 

Em 2010 encontramos, nas cidades maiores 

a) pequenas escolinhas particulares que oferecem um ensino de música, onde dão aulas de 

violão, teclado e bateria (às vezes, outros instrumentos). Em boa parte são dadas primeiras 

noções do instrumento, muitas vezes sem ensino da leitura musical (“Método Papagaio”), 

b) coros “envelhecidos”, mas estão surgindo novos grupos 

c) poucas bandas nos colégios; conjuntos instrumentais em alguns colégios 

d) falta enorme de professores de música 

e) às vezes, escolas Suzuki ou cursos para instrumentistas ou cantores 

f) poucas pessoas com leitura musical 

 

Houve um movimento forte da ABEM (Associação Musical Brasileira de Educação Musical) para 

conseguir introduzir, de novo, o ensino musical na escola pública, o que aconteceu em 2010  
 

Hoje, sabemos do método SUZUKI, atualmente difundido em todo o mundo, que o mais 

importante na música é poder expressar-se através da música. A partir desta experiência, surge, 

naturalmente, a vontade de escrever e ler música. Suzuki explica:”Na fala, a criança, primeiramente, 

escuta as palavras e as frases, antes de aprender a ler. Na música, o aprendizado deve ser igual”. 

Assim, o método Suzuki deixa, primeiramente, sentir como é bom fazer música. Aos poucos, 

acrescentam-se à experiência vivida os conhecimentos da leitura musical.   

Lembramos: a estatística mostra que crianças, que tocam um instrumento, têm 

aproveitamento melhor nos seus estudos em geral.  


