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RESUMO 

Esta dissertação realiza um estudo em História da Educação Musical na cidade de Mariana, 

Minas Gerais, e mais especificamente no Grupo Escolar Doutor Gomes Freire na mesma 

localidade. Utiliza como fonte principal um livro de hinos, o Hymnario Escolar do ano de 

1926, publicação da Imprensa Oficial mineira organizada para a escolarização de nível 

primário do estado. São analisados também dois jornais marianenses, o O Cruzeiro e O 

Germinal, que ajudam a pensar em relações entre a política e a educação do período e no 

papel e relevância da música na cidade. A Revista do Ensino e a legislação escolar primária 

das três primeiras décadas do século XX também são investigadas por fornecerem elementos 

para se pensar no Canto como disciplina escolar. Em relação ao referencial teórico-

metodológico, dialogamos com as contribuições da historiografia educacional referente à 

música na primeira metade do século XX, utilizamos a metodologia de cultura material 

escolar proposta por Abreu Junior (2005), apoiada em Ginzburg (1991), que direcionou o 

olhar lançado sobre as fontes. Utilizamos ainda a perspectiva da micro-história, especialmente 

por meio das contribuições de Revel (1998). Foucault nos auxilia com conceitos empregados 

na análise. Referimos ao conceito de disciplina e de discurso. A investigação possibilitou 

perceber estratégias políticas e pedagógicas mobilizadas a partir de uma educação musical 

voltada para discursos que visavam produzir comportamentos disciplinares e sentimentos nos 

cantores e ouvintes, como amor à pátria, valorização do trabalho, exaltação da instituição 

escolar como propulsora do almejado progresso sócio-econômico visado por intelectuais e 

políticos engajados nos debates do período e, ainda, a presença de valores cristãos na 

escolarização. As aulas de Canto e os meios de divulgação da educação musical, segundo nos 

indicam as análises, contribuíam para o reforço desses objetivos pedagógicos e políticos. 

PALAVRAS-CHAVE: Hymnario Escolar, Canto, Disciplina Escolar, República. 
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ABSTRACT 

This work conducts a study in History of Musical Education in the townof Mariana, Minas 

Gerais, and more specifically in the school Grupo Escolar Doutor Gomes Freirein the same 

town. The main source for the research is the HymnarioEscolar of 1926, a book of hymns 

published by the Official Press of Minas Gerais, organized for the schooling of primary level 

of the state. Two newspapers of Mariana are also analyzed, “O Cruzeiro” and “O Germinal”, 

and they help usto think of links between politics and the education of that period and in the 

role and relevance of music in the town. The magazine “Revista do Ensino” and the primary 

school legislation of the three first decades of the twentieth century arealsoanalyzedbecause 

they offer elements to think about the chant as a school subject.As it comes to the theoretical-

methodological references, we dialogue with the contributions of the educational 

historiography related to the music in the middle of the twentieth century, we make use of the 

methodology of school material culture proposed by Abreu Júnior (2005), supported by 

Ginzburg (1991), who oriented how to see the documents. Still, we use the perspective of the 

micro history, especially under Revel’s contributions (1998). Michel Foucaultsupports us with 

relevantconcepts to the analysis. We refer to the concept of discipline and discourse. The 

research enabled us to understand politicaland pedagogical strategies encouraged from the 

musical education focused on discourses which aimed to produce disciplinary behaviors and 

feelings in the singers and listeners, like love for country, appreciation of work, exaltation of 

the school as propelling of the so desired socioeconomic progress yearned by intellectuals and 

politicians engaged in the debates of the period, and also the presence of Christian values in 

education. The chant lessons and ways of disseminating the musical education, according the 

analyses, contributed to the reinforcement of these political and pedagogical objectives. 

KEYWORDS: Hymnario Escolar, Chant, School Subject, Brazil Republic. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao final do século XIX, com a instauração da República brasileira, dentre os discursos 

mobilizados por intelectuais, políticos e dirigentes econômicos do país, estavam os que 

propunham modificações na sociedade por vias políticas, estéticas e por meio da educação1. 

As mudanças apontadas como essenciais para a afirmação do novo sistema de governo, 

ancoravam-se nas idealizações de um novo Brasil, que seria direcionado a passos largos rumo 

à emancipação econômica e novas formas culturais. Os projetos mobilizados promoviam a 

valorização de pressupostos de amor e defesa da pátria, incorporação de novos hábitos 

higiênicos, apelos morais voltados para a valorização da família e da escola, dentre outros, 

que visavam aproximar os modos de vida brasileiros aos dos países considerados mais 

avançados político-social e economicamente (SCHUELER e MAGALDI, 2009). 

Embora a realidade social se apresente como mais complexa, permeada por tensões e 

permanências, para além das rupturas, os novos governantes e defensores da República 

agiram ativamente no sentido de tornar o novo regime reconhecido e aceito, pois era preciso 

fazer com o que povo adquirisse simpatia pelo sistema republicano. Para que os novos 

projetos fossem aceitos do ponto de vista tanto afetivo quanto moral, lançaram mão de 

símbolos concretos, capazes de conferir novos traços à sociedade e legitimar a nova ordem. 

Na construção dessa simbologia, “a língua, a religião, a música e as culturas em geral, foram 

os elementos que forneceram suporte para esse projeto que se ligava a uma pedagogia cívica e 

ideológica” (COSTA, 2012, p.17).  

Faziam parte desses projetos diferentes correntes de pensamento, que circularam e 

conferiram significados aos ideais e iniciativas de fins do século XX e primeiras décadas do 

XX. Existiam, portanto, concepções plurais tanto da educação quanto da nação que se 

pretendia formar. Havia um jogo de tensões políticas, econômicas e sociais que procuravam 

definir os novos rumos do país e defendiam suas causas criando argumentos e mobilizando 

estratégias com o intuito de fazer com que a população aderisse a seus objetivos. No campo 

                                                           
1 Referimo-nos ao período dos debates ocorridos na República por ser esse o período de que tratamos no presente 

trabalho. Mas é preciso destacar que a historiografia educacional mais recente reconhece a ocorrência de 

discussões em torno da educação como redentora da nação desde o início do século XIX. Consultar a respeito: 

NAGLE, Jorge. Educação e Sociedade na Primeira República. São Paulo, EPU, 1974 
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educacional, é possível citar, por exemplo, a influência de ideias nacionalistas, disseminadas 

principalmente por meio da criação, a partir de 1910, das ligas nacionalistas; a permanência 

de interesses católicos nos debates educacionais, mesmo que a Constituição de 1891 tenha 

estabelecido a laicidade do Estado; e, ainda, a corrente composta pelos intelectuais 

conhecidos como “escolanovistas”, que ganharam força a partir da década de 1920 e visavam, 

dentre outras questões, estabelecerem modificações nos saberes escolares e inserirem a 

criança como central nos processos de ensino 2. É importante fazer a ressalva que esses 

projetos, por mais que trouxessem propostas diferentes em seu bojo, não apresentavam 

necessariamente barreiras instransponíveis em seus intentos e, portanto, não envolveram 

polaridades rígidas, (SCHUELER e MAGALDI, 2009). Ainda de acordo com as autoras, um 

dos destaques do confronto referia-se à feição a ser dada pela educação pública. Mas para 

muito além dos embates, ocorreram aproximações significativas, por exemplo, com a adesão 

de determinados católicos a pedagogias consideradas renovadas. 

 Ocorreram, por parte de governantes, iniciativas que visavam, por meio da 

escolarização, incorporar novos hábitos e preparar os indivíduos para a nova sociedade que se 

pretendia formar, baseada em princípios considerados mais avançados tanto social, quanto 

economicamente. Colocava-se em pauta principalmente uma formação mínima, que faria com 

que os sujeitos se sentissem integrantes do novo regime, sem, contudo, participarem 

ativamente dos projetos coordenados pelos dirigentes políticos, econômicos e os intelectuais 

que objetivavam mudar o rumo do país. Buscava-se também constituir uma imagem positiva 

da escola, retratando-a como símbolo do progresso, da ordem e da disciplina. Para isso, 

faziam-se importantes novas prescrições elaboradas com novas concepções de tempo, 

controle de gestos, do corpo e concebidas de forma mais racional (ROCHA, 2000). 

Defendia-se a ideia de que a educação seria a salvação para os problemas sociais e 

contribuiria para a formação das pessoas às novas configurações políticas (idem). Assim, 

fazia-se necessário adotar modelos e conteúdos que pudessem contribuir para os ideais de 

nação propostos na ocasião por aqueles que tentavam construir a imagem da República como 

tempos novos e promissores. As fontes educacionais do período e a legislação apontam 

indícios da intencionalidade de adequar as práticas educativas de forma a “modelar” os 

indivíduos, objetivando, sobretudo, elevar o Brasil à categoria dos países considerados mais 

avançados, do ponto de vista econômico e social, como França, Alemanha e Estados Unidos. 

                                                           
2 Para maiores estudos acerca do movimento da Escola Nova no Brasil, consultar VIDAL, Diana Gonçalves. 

Escola Nova e processo educativo, 2000. 
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Assim, ancorando-se nesses ideais, visava-se, por meio da educação, contribuir para essa 

tarefa de formação dos indivíduos, preparando-os e adequando-os aos novos discursos, em 

que pese a diversidade de propostas, baseados, sobretudo, no amor à pátria, ao trabalho e na 

obediência ao novo regime e às práticas escolares3. Estava em voga a idealização de um novo 

Brasil. A educação escolarizada seria a prática social mais adequada para garantir a execução 

dos projetos republicanos, a construção da almejada identidade nacional e propiciar o 

desenvolvimento socioeconômico do país.  

A instituição escolar, ao assumir um papel extremamente significativo na formação do 

caráter e da moral, trouxe à tona elementos patrióticos e disciplinares. Na tarefa conferida à 

educação,  

Mensagens de caráter moralizante e cívico foram amplamente propagadas pela 

escola pública primária, por meio de formas diversas, como a presença de símbolos 

patrióticos no dia-a-dia da escola e nas situações festivas, o enlaçamento do tempo 

escolar ao calendário cívico, as leituras prescritas aos alunos, entre outras. Esse viés 

civilizador se dirigia a um público interno à escola, constituído basicamente por 

alunos e famílias, estendendo-se ainda para fora dos muros escolares, de modo a 

atingir a sociedade como um todo (SCHUELER e MAGALDI, 2009, p.45). 

Discutia-se também a questão de uma maior intervenção do Estado no campo 

educacional para que fosse possível formar maior número de indivíduos nos padrões de 

pensamento que tinham maior circulação no período. De acordo com Boto (1999), as 

esperanças de modernização brasileira rumo ao modelo de outros países, foram em grande 

parte, depositadas na instrução popular. Evidencia-se a importância de mecanismos, tais como 

de formação de pensamentos cívicos e patrióticos nas pessoas por meio da escolarização, e 

formação de mão de obra apta a trabalhar na industrialização que paulatinamente adquiria 

contornos, que pudessem colaborar para atender às demandas dos grupos sociais envolvidos 

na execução dos novos padrões de pensamento que se pretendia incorporar ao maior número 

de indivíduos quanto fosse possível. 

 O Estado, ainda que engajado nos debates, além do empenho pela construção de 

símbolos e idealizações positivas em torno da República, não assumiu a responsabilidade pela 

instrução pública primária no início do período republicano, mesmo que chamasse 

constantemente em seus discursos, a atenção para a importância da educação. Ficou sob a 

alçada dos estados a implantação das reformas que instituíram os grupos escolares, uma nova 

modalidade de escola primária da República. A criação desses grupos se tornou possível a 

                                                           
3 Além disso, com a escolarização, aumentaria o número de eleitores, visto que constituição de 1891 vedava o 

direito de voto dos analfabetos. 
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partir de 1892, ano em que foram aprovadas as normas de organização desse nível de ensino. 

O estado de São Paulo foi o responsável pela disseminação dos primeiros grupos. 

Gradativamente outros estados aderiram ao novo modelo de escola, e de forma bastante 

descontínua no país, aconteceu a organização pedagógica e administrativa da escola elementar 

republicana que abrangia as quatro primeiras séries do ensino primário4. Foram estabelecidas 

reformas curriculares, o ensino passou a ser seriado, houve um controle maior do tempo e das 

atividades realizadas, entre outras modificações e adaptações no ensino.  

A escola primária graduada pressupunha o agrupamento dos alunos mediante a 

classificação pelo nível de conhecimento, o edifício escolar dividido em várias salas 

de aula, a divisão do trabalho docente, a ordenação do conhecimento em programas 

distribuídos em séries, o emprego do ensino simultâneo, o estabelecimento da 

jornada escolar e a correspondência entre classe, sala de aula e série. [...] Renovação 

dos métodos de ensino (emprego do método intuitivo), [...] expansão de vagas. 

Instituindo-se como escola modelar, símbolo do regime republicano e dos ideais de 

progresso e civilização (SOUZA e FARIA FILHO, 2006, p.26-27) 

Em Minas Gerais, iniciou-se a criação dos grupos escolares a partir de 1906, por meio 

da Reforma realizada no governo de João Pinheiro5, presidente do estado. Em Mariana, 

cidade localizada no interior de Minas Gerais, o primeiro grupo foi criado pelo Decreto n. 

2572, em 06 de julho de 1909, e instalado em 09 de agosto do mesmo ano. Recebeu a 

denominação de Grupo Escolar de Mariana até 1914, quando passou a se chamar Grupo 

Escolar Dr. Gomes Freire. Em 1931, foi renomeado como Grupo Escolar Dom Benevides, 

inaugurando o prédio próprio onde permanece atualmente como Escola Estadual Dom 

Benevides 6. 

Inicialmente instalado num prédio ao lado da Câmara e Cadeia de Mariana, o grupo 

escolar iniciou suas atividades tendo como diretor José Ignácio de Sousa, farmacêutico 

formado pela Escola de Farmácia da cidade vizinha, Ouro Preto. Posteriormente, a instituição 

ocupou outro imóvel à Rua Dom Viçoso, entre a Rua do Seminário e a Rua das Mercês7. No 

livro Inventário Geral, encontra-se referência ao prédio público ocupado pela escola situado à 

                                                           
4 Os grupos escolares são comumente representados como o ideal de escola pública elementar. No entanto, é 

importante não naturalizar essa idéia, considerando-se que embora seja incontestável a relevância dessas 

instituições para a escolarização primária republicana, outros modelos de escola existiram paralelamente, como 

as escolas reunidas, escolas isoladas, educação doméstica e outras. Sobre grupos escolares, consultar SOUZA e 

FARIA FILHO (2006). Vide referências. 
5 Em Minas Gerais, a lei 439, de 28 de setembro de 1906, autoriza o governo a reformar o ensino primário, 

normal e superior do Estado. De acordo com esta lei, o ensino primário gratuito e obrigatório, ocorreria nas 

escolas isoladas, nos grupos escolares e nas escolas-modelo anexas às escolas normais. Esta reforma ficou 

conhecida como Reforma João Pinheiro, Presidente do Estado à época. 
6 É importante salientar que, a escola é mais conhecida como Grupo Escolar Dom Benevides, a última 

denominação que recebeu enquanto ainda era grupo escolar e o nome que ainda mantém. No entanto, optamos 

pela utilização de Grupo Escolar Doutor Gomes Freire por ser esse o nome da instituição no período que 

compreende grande parte do recorte desta pesquisa. 
7 Ambas na área central da cidade. 
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Praça São Francisco até 1918. Em 1926 teve início a construção do prédio próprio, cuja 

ocupação efetiva se deu no início dos anos 308.  

Desde o ano de sua criação, a equipe de profissionais do Grupo Escolar Doutor 

Gomes Freire preocupou-se em registrar alguns dos acontecimentos e movimentos 

administrativos da instituição, o que pode ser percebido a partir de uma série de documentos 

burocráticos que hoje pertencem ao acervo da escola. Essa documentação compreende desde 

o ano de 1909 até a década de 80 do século XX, quando o grupo já havia adquirido o status de 

escola estadual9.  

As leituras sobre a educação escolarizada no início do período republicano e os 

trabalhos existentes sobre o grupo escolar de Mariana fizeram parte do percurso acadêmico 

que tornou possível as indagações iniciais que levaram a esta pesquisa, resultado de reflexões, 

percalços e amadurecimento acadêmico. Durante a graduação no curso de História da 

Universidade Federal de Ouro Preto10, uma iniciação científica, no ano de 2011, possibilitou 

o primeiro contato com o campo da História da Educação. Foi possível pensar acerca de 

aspectos do ensino primário na cidade de Mariana – MG, no início do século XX a partir de 

uma pesquisa que utilizou a documentação do primeiro grupo escolar da cidade, o qual já 

vinha sendo trabalhado desde o ano de 2005, sob a orientação da professora Doutora Rosana 

Areal de Carvalho. 

Os questionamentos iniciais advindos da iniciação científica buscaram compreender as 

prescrições do método intuitivo na instituição do ano de 1909, até o início da década de 30. O 

recorte procura pensar o método a partir da Reforma de João Pinheiro em Minas Gerais, em 

1906, e estende-se até os anos 30 na tentativa de evidenciar as proposições do movimento de 

renovação educacional proposto pela Escola Nova. A análise da documentação permitiu 

detectar a presença de livros de Lições de Coisas11, materiais escolares citados na legislação 

sobre esse método de ensino, como mapas, globos, dentre outros. Devido à limitação do 

tempo das pesquisas de iniciação, não foi possível, naquele momento, pensar mais 

profundamente sobre as efetivas práticas advindas desse material. 

                                                           
8 Todas essas informações sobre o grupo podem ser encontradas com maior precisão nos documentos referentes 

ao grupo escolar e nos trabalhos orientados pela professora Doutora Rosana Areal de Carvalho e Doutora Juliana 

Cesário Hamdan.  
9 Na década de 1970, o modelo grupo escolar é substituído pelas escolas estaduais. 
10 Nas próximas referências à Universidade Federal de Ouro Preto, será utilizada a sigla UFOP. 
11Lições de Coisas foi o nome pelo qual ficou conhecido o Método Intuitivo. Este método baseia-se na 

experiência dos sentidos dos alunos e na observação. Aqui no Brasil, Rui Barbosa é conhecido por difundir as 

idéias do Método Intuitivo. Foi responsável pela tradução do livro do americano Norman Alisson Calkins, 

“Lições de Coisas”. 
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Compreendemos, no entanto, que estudar as instituições escolares pode nos levar a 

pensar em como se configuram suas práticas, em como elas se tornam possíveis em 

determinados contextos e, no presente caso, principalmente sobre o que os recursos materiais 

organizados para a educação, podem nos indicar sobre a escolarização. Por meio deste 

questionamento e da primeira pesquisa sobre o Grupo Escolar de Mariana, além da leitura de 

todos os outros trabalhos realizados sobre a mesma instituição12, tornou-se possível a 

elaboração inicial das perguntas que nortearam esta dissertação. Os estudos realizados 

tornaram-se referência para os próximos questionamentos de pesquisa.  

Para este trabalho foi proposto o seguinte objetivo: pensar a história da educação 

musical em Mariana, no Grupo Escolar Doutor Gomes Freire, e, de forma mais ampla, em 

Minas Gerais, a partir da investigação prioritariamente de um material encontrado no acervo 

da escola, o Hymnario de 1926, e também de jornais da cidade e outras fontes que pudessem 

contribuir para o entendimento da questão. Torna-se importante salientar acerca do livro 

composto por letras de hinos e partituras, que se trata de uma obra pensada para um projeto de 

educação musical produzido para uso no ensino primário mineiro. Assim, em outras palavras, 

o Hymnario constitui-se em um material didático a princípio encontrado no acervo do grupo 

escolar em questão, mas com a intencionalidade de circular em outras instituições escolares 

primárias do estado de Minas Gerais, conforme é citado, além da legislação educacional, na 

apresentação da própria obra, publicação da Imprensa Oficial cuja organização é de Branca de 

Carvalho Vasconcellos e Arduino Bolivar13. 

  Analisar o Hymnario Escolar enquanto parte da materialidade da instituição e pensá-lo 

também como uma obra com pretensões de circular em outros espaços de ensino primário, é 

um exercício que leva a refletir sobre a educação de outrora no grupo escolar e na 

escolarização de Minas Gerais.  

                                                           
12 Em 2005, a Escola Estadual Dom Benevides entrou em contato com o Instituto de Ciências Humanas e 

sociais da UFOP. Aproximava-se a data de comemoração do centenário da instituição. Nos porões da escola, 

documentos pareciam perecer com a ação do tempo e a administração escolar recorreu às contribuições da 

universidade para o resgate de parte da memória da escolarização na cidade, que poderia ocorrer a partir de um 

tratamento adequado aos livros. Em pouco tempo, constatou-se a riqueza que tal acervo poderia trazer em 

pesquisas sobre a educação durante o século XX. Por meio de uma iniciativa da professora Dr. Rosana Areal de 

Carvalho, o acervo documental recebeu um tratamento de limpeza, acondicionamento e digitalização de cerca de 

90 livros pertencentes à instituição, o que possibilitou a realização de diferentes pesquisas centradas na história 

desta instituição de ensino. Essas pesquisas revelam facetas da escolarização primária em Mariana no século XX 

e fornecem subsídios para o entendimento de questões colocadas pela historiografia educacional brasileira, como 

a história da criação da instituição, relações entre cotidiano escolar e política, indagações sobre o corpo docente 

do grupo, dentre outras investigações. Os trabalhos coordenados pela professora Rosana Areal de Carvalho e a 

pesquisa sob supervisão de Juliana Cesário Hamdan, também sobre o grupo escolar de Mariana, poderão ser 

consultados nas referências bibliográficas desta dissertação. 
13 Mais detalhes sobre os autores serão elencados em tópico adiante deste trabalho. 
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A pesquisa nos direcionou também a indagações acerca do espaço destinado à música 

e os discursos propagados a partir da educação musical em Mariana e em Minas Gerais 

durante as primeiras décadas do século XX. Além disso, a investigação de um material como 

o Hymnario trouxe o questionamento sobre qual seria a importância e finalidades da produção 

dessa obra didática. Considerando esse material como o responsável pela elaboração das 

perguntas elaboradas neste trabalho e pelo direcionamento às outras fontes consultadas, 

buscamos fornecer uma visão do livro em questão com o maior número de detalhes possíveis, 

inclusive considerações sobre cada um dos hinos que o compõem. Além disso, nos propomos 

a pensar a educação musical para além dos espaços escolares, trazendo o questionamento 

sobre a música escolar e sua visibilidade e utilização em outros locais.  

Para responder a essas indagações, analisou-se a legislação para o ensino primário na 

década de 20. Os documentos elaborados pelo governo contribuem para o entendimento das 

proposições desse nível de ensino e evidenciam projetos políticos e pedagógicos em 

circulação no período. Além disso, permitem acompanhar alguns dos movimentos e da 

constituição da disciplina de Canto na escolarização primária. Os textos legais informam 

sobre os percursos, silêncios, permanências e rupturas na constituição do ensino musical 

mineiro. Mesmo que não nos informem sobre efetivas práticas, fornecem muitos aportes para 

se pensar nos debates e políticas que visam orientar determinadas ações da população a quem 

se destina. 

 A pesquisa documental, além da análise do Hymnario e da legislação educacional, 

volta-se para jornais de Mariana, O Cruzeiro e O Germinal, que possibilitam perceber a 

ocorrência da música na cidade - principalmente a música que deveria integrar também o 

repertório escolar-, as relações e a presença do grupo escolar nas festas. O cruzamento desses 

materiais permite refletir sobre a educação musical para além dos espaços escolares e sobre a 

forte presença da musicalização em Mariana.  Além disso, na busca pela compreensão mais 

aprofundada da questão da música como constituinte dos saberes escolares no período, foi 

realizada uma análise na Revista do Ensino, por esta ser considerada um periódico de ampla 

circulação entre os professores de Minas Gerais e trazer diferentes publicações que trazem a 

temática do canto nas escolas. 

A proposta desta pesquisa, conforme mencionado anteriormente, parte inicialmente da 

busca por compreensão da educação musical nas primeiras décadas do século XX em 

Mariana, no Grupo Escolar Doutor Gomes Freire e em Minas Gerais. Para tal objetivo, 

indaga-se acerca de quais os tipos de discursos e finalidades presentes nas fontes analisadas e 
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principalmente no Hymnario Escolar. A análise dos discursos contribui com as reflexões 

acerca de quais as intencionalidades pedagógicas, políticas e sociais dos hinos. Para responder 

a essas questões, novas perguntas são realizadas durante a pesquisa. O Grupo Escolar Doutor 

Gomes Freire utilizou o Hymnario?  Como deveria ocorrer o ensino da música/canto nos 

grupos escolares de acordo com a legislação vigente? Qual(is) a(s) intencionalidade(s) da 

publicação de um livro de hinos com vistas a atender a escola primária mineira? Qual o lugar 

da música e mais propriamente dos hinos no processo de formação dos alunos? Qual o 

significado da música nos grupos escolares? A educação musical proposta para a 

escolarização dialogava com os acontecimentos da cidade de Mariana? Qual o papel da escola 

no processo de difusão da música na década de 192014?  

O conceito de discurso utilizado encontra sustentação em Michael Foucault (1996), 

que compreende os discursos enquanto acontecimentos que se difundem no meio social e que 

produzem influências na sociedade e época em que são veiculados, além de exercerem um 

poder nesta mesma sociedade. Para este autor, os discursos são acontecimentos produzidos no 

tempo e no espaço e visam a produção de um efeito de verdade nos meios em que circulam, 

sendo amparados pelo poder que emana das forças que o produzem. Considerando que essa 

produção discursiva é situada historicamente, procura-se pensar para qual sociedade a 

educação musical de segunda década do século XX e mais especificamente o Hymnario 

Escolar estavam sendo pensados e produzidos. 

Foucault (1987), para além da proposta de análise do discurso, identifica dispositivos 

disciplinares nas instituições escolares desde o século XVIII. Assim, surge mais uma questão: 

os hinos serviam ao poder de disciplinarização no Grupo Escolar Doutor Gomes Freire? 

Seria a escola primária republicana uma instituição produtora de discursos que visavam 

posturas disciplinares? Isso se aplicava somente aos alunos ou também aos professores? 

Justifica-se a importância de estudar um material como o Hymnario para compreender 

parte do processo de educação musical proposto para o Grupo Escolar Doutor Gomes Freire, 

para a cidade de Mariana e para Minas Gerais, visto que o livro, como supramencionado, foi 

produzido para circular nas outras instituições de ensino do estado na primeira metade do 

século XX. O ano de confecção do material da pesquisa é especificamente 1926. No entanto, 

                                                           
14 No decorrer da investigação surgem reflexões e as pistas encontradas para pensar em cada uma dessas 

questões, mesmo que elas não apareçam de forma sequencial. 

 



24 
 

consideramos que seu uso se estendeu para o ensino primário durante outros anos. Assim, esta 

pesquisa não se restringe ao ano de 1926, sendo esta a marcação temporal mais importante do 

trabalho. Desta forma, é relevante ora recuar a anos anteriores para entender a educação 

musical, ora estender e periodização para alguns anos após a publicação do Hymnario, na 

medida em que outras questões apareçam para auxiliar na busca pelo entendimento das fontes 

e da educação musical no início do período republicano. Informação relevante e que também 

nos ajuda na justificativa de estender o recorte temporal é a de que a principal fonte da 

pesquisa, qual seja o livro Hymnario Escolar de 1926, aparece no livro Inventário Geral do 

grupo escolar três anos depois de ter sido confeccionado, em 1929.  Antes disso, não foram 

encontrados indícios de que o livro já se encontrava na instituição. A presença de uma obra 

musical em um espaço escolar traz uma série de pistas para se pensar em projetos 

pedagógicos, políticos e culturais mais amplos, que mediam e até mesmo ultrapassam os 

conteúdos propostos para o ensino.  

Consideramos que um material didático como o Hymnario, fornece indícios de 

propostas que se sustentam por meio de uma infinidade de relações de poder, que intentam 

elaborar determinadas verdades e atingem os sujeitos de forma descontínua e heterogênea, por 

meio de estratégias discursivas, criando uma série de tentativas de controle da população. São 

mecanismos de poder que partem de extremidades, de micro-relações tecidas cotidianamente 

entre os indivíduos e grupos, e podem se estender para formas mais globais de controle 

(FOUCAULT, 1999). 

Feitos esses apontamentos iniciais acerca do tema proposto, é importante discorrer 

sobre a divisão dos capítulos da dissertação. O primeiro deles inicialmente investiga a 

produção acadêmica que se volta para a educação musical e o ensino da música no Brasil e 

em Minas Gerais no período das três primeiras décadas do século XX, a fim de uma melhor 

compreensão do meio em que foi possível a veiculação dos discursos encontrados nas músicas 

do Hymnario Escolar e das outras fontes investigadas. O conhecimento dessa literatura se 

torna importante também para a verificação de quais tipos de pesquisas podemos encontrar 

sobre o tema da educação musical brasileira, e também, por compreendermos a relevância 

desses estudos para as perguntas propostas nesta dissertação. Assim, a construção do 

conhecimento visado por este trabalho, se dá em constante diálogo com outras pesquisas. 

Ainda no primeiro capítulo, considerou-se a importância de se situar as opções teóricas 

selecionadas e os caminhos metodológicos que permitiram a formulação das hipóteses e dos 

questionamentos da pesquisa. A pesquisa lança mão de três referências que contribuem para o 
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entendimento das questões postas para reflexão. A escolha das fontes e a busca por indícios 

materiais e análise dos detalhes nos documentos foram possíveis por meio das contribuições 

da metodologia cultura material escolar (ABREU JR. 2005). Esta proposta de análise entende 

que materiais utilizados na escolarização, como livros didáticos, imobiliários e outros, a 

primeira vista considerados sem nenhum significado aparente fora seu uso corriqueiro, podem 

contribuir sistematicamente para o entendimento da escolarização de outrora, se indagados a 

partir de procedimentos sólidos que se atentem para os detalhes e indícios ora ocultos e muitas 

vezes à vista do pesquisador, esperando apenas que sejam visualizados com uma atitude de 

estranhamento, inabitual e atenta aos detalhes. 

Além da cultura material escolar, foram utilizadas as proposições da micro-história 

baseadas nos jogos de escalas de observação. A atitude de variação de escalas frente às fontes 

documentais permite que o pesquisador amplie ou diminua o foco sobre o objeto conforme a 

necessidade e questionamentos sugeridos (REVEL, 1998). No presente caso, consideram-se 

como escalas de observação o Grupo Escolar Doutor Gomes Freire, a cidade de Mariana e o 

estado de Minas Gerais. De acordo com as perguntas colocadas, as três escalas foram 

analisadas relacionando-se no que possuem de comum e afastando-se quando percebidas as 

peculiaridades de cada instância de observação. 

 Por fim, são utilizados conceitos de Foucault, principalmente os de discurso e de 

disciplina, a análise que o autor faz sobre os poderes que circulam na sociedade e as regras 

que sustentam o exercício desses mecanismos de poder. Lançamos mão desses conceitos na 

medida em que a análise do material da pesquisa, a partir dos dois referenciais citados acima, 

trouxe indícios de que o ensino musical parece ocorrer no período investigado, a partir de 

discursos que se voltam para uma sociedade que supostamente deveria ser disciplinarizada e 

normatizada15. Foucault identifica dispositivos disciplinares em diferentes instituições, dentre 

elas a escola, e, por isso, a relevância da dialogar com o autor nas questões propostas para este 

estudo. 

O material que permitiu as primeiras indagações e que, portanto, constitui-se na fonte 

prioritária, é o Hymnario Escolar de Minas Gerais do ano de 1926. Sendo assim, o primeiro 

capítulo também se volta os primeiros contatos com esta obra musical, bem como seus 

autores e as primeiras considerações sobre a fonte, que será apreciada com maior precisão em 

                                                           
15 Para Foucault (1999), os discursos vão criar regras que não são necessariamente as de Direito, mas que 

derivam de normas criadas por um código natural, que ele chama de sociedade de normalização. 
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capítulo posterior; e ainda traz apontamentos sobre três outros livros elaborados para a 

educação musical: o Cancioneiro Escolar, o Hinário Brasileiro e o Hymno das Vocações 

Sacerdotais16. 

O segundo capítulo, baseando-se no referencial teórico-metodológico, apresenta e faz 

uma análise dos jornais O Germinal e O Cruzeiro, publicações da cidade de Mariana das 

décadas de 1920 e 1930, a Revista do Ensino, disponível no Arquivo Público Mineiro17, e 

textos da legislação que fazem referência ao canto. A análise dos textos legais inicia-se pela 

Reforma João Pinheiro em 1906. Essa demarcação temporal ocorreu por dois motivos: o 

primeiro é que em 1906 são introduzidas mudanças significativas no ensino primário, com a 

criação dos primeiros grupos escolares. Além disso, nota-se nesse período, que o canto já 

fazia parte da grade de horários da escolarização da infância18. A análise passa por outros 

Decretos, Programas e Regulmentos até o ano de 1930. São fornecidos maiores detalhes sobre 

as reformas do ensino de 1925 e 1927 por se tratar da reforma em vigência no período em que 

o Hymnario foi organizado e deveria inicialmente ser utilizado pelas escolas primárias 

mineiras e sobre a reforma que ocorreu no governo de Francisco Campos. Esta última foi 

proposta um ano após a confecção do material e, possivelmente, o Hymnario circulou com 

maior intensidade nesse período, como parece ser o caso do Grupo Escolar Doutor Gomes 

Freire em que o livro só aparece inventariado em 1929. 

Por fim, o terceiro e último capítulo da dissertação concentra-se na análise dos indícios 

apontados pelo Hymnario acerca da educação musical em uma perspectiva histórica. Torna-se 

possível pensar, a partir da pesquisa de todas as fontes utilizadas e o diálogo entre a literatura 

e a documentação, no papel da música em Mariana e em Minas Gerais e nas preposições para 

o ensino musical nas escolas. A percepção dos indícios apontados por cada hino, analisados 

prioritariamente por meio de seus elementos textuais19, traz reflexões acerca das finalidades 

embutidas nos discursos mobilizados com a publicação da obra. Reflete-se também sobre a 

                                                           
16 Optamos por utilizar a grafia original das letras e títulos dos hinos, conforme será observado nas referências à 

obra. 
17 Este arquivo localiza-se na cidade de Belo Horizonte. Para maiores informações sobre os fundos documentais 

resguardados por essa instituição, pode-se consultar o site http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br.  
18 É importante colocar que, a presença da música na escolarização primária mineira aparece no período 

republicano já no ano de 1892. Esta pesquisa se concentra na legislação a partir de 1906, mas reconhece que a 

presença do canto nos saberes escolares não é uma novidade com a Reforma João Pinheiro em 1906. Para 

maiores informações, consultar o Conjunto de Leis e Decretos do Estado de Minas Gerais que integra a Coleção 

Leis e Decretos Mineiros (1892 – 1952) disponível no Arquivo Público Mineiro. 
19 Tratamos como elementos textuais as letras das composições. Consideramos a importância de se pensar na 

relação entre o texto e a música. Mas para fins deste trabalho, a análise das mensagens transmitidas por meio das 

letras dos hinos, já nos fornecem quantidade significativa de elementos para se refletir sobre os discursos e 

projetos que se delineiam no período estudado e utilizam a música na escolarização para se realizarem. 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/
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música em outros espaços em Mariana, se o Grupo Escolar Doutor Gomes Freire teria 

condições ou apresenta indícios de ter utilizado o Hymnario e qual o lugar da educação 

musical no processo de formação dos alunos do nível primário. A análise mostra que a 

publicação da obra didática, buscou disseminar valores patrióticos, cívicos, religiosos e de 

exaltação à escola e ao trabalho nos espaços de ensino.  As músicas analisadas, se pensadas a 

partir de seu conteúdo, denotam a presença de um discurso moral, ora voltado para a religião 

ou para o valor do trabalho, ora para a escola como uma instituição salvadora em tempos em 

que era considerada de grande valor para a resolução dos problemas sociais, ou ainda para a 

pátria, na busca pela construção do sentimento de nacionalidade brasileira, vigente no 

período. A pesquisa nos direcionou para pensarmos esses valores difundidos enquanto 

discursos detentores de poderes, sobretudo o disciplinar, tal como proposto por Michel 

Foucault (1987, 1996). 

A partir de então, em diálogo com os autores que nos ajudaram a refletir sobre os 

questionamentos elaborados e por meio da análise das fontes selecionadas para a pesquisa, os 

capítulos que se seguem procuram pensar na educação musical em uma perspectiva histórica, 

em quais os discursos e finalidades dessa educação. O trabalho possibilitou ainda refletir em 

como esse saber tornou possível a propagação de discursos voltados para a moral, patriotismo 

e com vistas à disciplinarização no início do século XX em Mariana e no grupo escolar, e, de 

forma mais ampla, em Minas Gerais. Aspiramos com esta dissertação contribuir com as 

pesquisas que visam investigar os processos educacionais em sua dimensão histórica, e, dessa 

forma, ampliar o conhecimento em História da Educação e mais especificamente em História 

da Educação Musical. 
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CAPÍTULO I - UM PANORAMA DO ENSINO MUSICAL NO INÍCIO DO SÉCULO 

XX NO BRASIL, REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO E O HYMNARIO 

ESCOLAR DE 1926 EM MINAS GERAIS 

 

Pensar a educação musical para a escolarização primária no início do século XX 

significa também direcionar a reflexão para as relações entre história e música. Promover 

diálogos entre as duas instâncias pode trazer muitas contribuições para a compreensão da 

sociedade e suas formas de se manifestar. A música expressa ideias e representações do meio 

social em que circula. Mobiliza discursos políticos, estéticos e fomenta reflexões sobre 

escolhas culturais. Pensando por esse viés, é possível inferir que as práticas musicais dizem 

muito sobre outras práticas da sociedade e, com isso, podem nos oferecer muitos indícios da 

história social, política e cultural. Para Moraes, (2000, apud Costa, 2010), a organização 

musical se dá por um conjunto de criações, e as escolhas musicais de certa comunidade não se 

estabelecem num vazio temporal e nem espacial. Como produtos de opções culturais, criações 

e relações sociais, a música adquire um sentido repleto de significados e historicidade. 

Não obstante essa importância da relação entre história e música, Costa (2010) aponta 

para o fato de que muitos historiadores não trabalham com as fontes musicais porque ocorrem 

dificuldades na decodificação do signo musical. Gurgel (2009), reconhecendo esses 

obstáculos potenciais, considera que as dificuldades dos historiadores em trabalharem com 

fontes musicais ou silêncios na própria documentação acabam por produzir lacunas, assim 

como dão a impressão da inexistência de produção musical em determinados períodos20. 

Costa (2010 p.110), baseando-se no trabalho de José Geraldo Vinci Moraes História e 

música: canção popular e conhecimento histórico (2000) considera que  

Entendemos que exista sim certa dificuldade em trabalhar com as fontes musicais. 

Não é um caminho dos mais simples; pelo contrário, muitas vezes é evitado pelas 

ciências humanas. Entretanto, não obstante de tal dificuldade, Moraes nos lembra 

que a complexidade não pode ser impeditiva já que historiadores se depararam, em 

outro momento, com línguas desconhecidas, mitos, códigos pictóricos, que não 

impedem que esses materiais fossem utilizados como fontes. Segundo Moraes, o 

                                                           
20 No tocante à música numa perspectiva educacional, a autora fornece o exemplo da promulgação da primeira 

Lei de Instrução Elementar em 1827 que não trata da prática musical ou do canto nos espaços educacionais. Mas 

pouco tempo depois, nas escolas normais criadas a partir de 1835, nota-se que o ensino musical começa a 

adquirir um papel de maior destaque e aos poucos os atos legais confirmaram a introdução do ensino de música 

nos espaços de formação de professores. 
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historiador pode compreender aspectos gerais da linguagem musical e criar seus 

próprios critérios, balizas e limites na manipulação da documentação. 

 Apesar de todas as dificuldades, ao estabelecer os limites e perceber as possibilidades da 

fonte, o historiador pode realizar muitos trabalhos que enriquecem o campo da historiografia, 

musicologia, e no presente caso, da historiografia educacional. Assim, o campo musical pode 

oferecer um conjunto diversificado de investigações, constituindo-se em importante 

instrumento para se pensar em diferentes questões políticas, culturais e sociais21.  

 No presente caso, procurou-se investigar os trabalhos que se concentram em decodificar 

as prescrições para a criação de uma música elaborada ou adaptada para a execução em 

ambientes escolares e mais propriamente nos meios de escolarização pública primária do 

estado de Minas Gerais nas três primeiras décadas do século XX e principalmente na década 

de 1920. Jardim, (2003) evidencia que essas prescrições trazem conceitos e preconceitos 

sociais, inauguram práticas específicas voltadas para a escolarização, além de abrir novas 

frentes de mercado para a produção de materiais didáticos e de obras de compositores. Neste 

sentido, é importante considerar, que antes de tudo, a música é uma prática social que se 

configura a partir de interesses e contextos específicos. Sua produção se relaciona a poderes 

que se instituem e possibilitam a circulação ou o silêncio em determinados períodos. É preciso 

considerar que a constituição de um campo de saber não é neutra.  

 A partir desta perspectiva, questiona-se a constituição e organização dos saberes escolares 

e considera-se que, por trás de qualquer iniciativa social, existem grupos atuando e 

mobilizando conhecimentos, discursos e saberes. Ao indagarmos sobre os discursos 

encontrados pela via da educação musical, percebemos papéis políticos, pedagógicos e 

educacionais da educação musical. Consideramos a importância de situar essas finalidades em 

contextos históricos específicos e indagar de que maneira fatores internos e externos à 

escolarização tornaram possível e também intervieram na organização dos saberes musicais a 

serem estudados nas instituições escolares. 

Ao realizar um balanço dos estudos que se concentram no campo denominado como 

história das disciplinas escolares, Galvão e Júnior (2005) caracterizam que esses trabalhos têm 

por principal objetivo “pesquisar o movimento de transformação da cultura e, mais 

especificamente, do conhecimento científico em saber escolar; e observar as modificações dos 

                                                           
21 De acordo com Costa (2010), as discussões que envolvem a relação entre história e música, ampliaram-se, 

deixando para trás tanto as concepções folcloristas, como a percepção adorniana da indústria cultural e a noção 

de “cultura de massas” presentes ainda em certa sociologia dos anos ‘70/‘80. A história colocou em marcha mais 

uma vez sua vocação interdisciplinar como forma de aprofundar seus contatos com o universo musical.  Ainda 

assim, é somente a partir do final de 1980 que encontramos um esforço de entrecruzar seriamente a música e a 

história, a música e a sociologia, a música e a antropologia. 
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métodos e conteúdos de ensino ao longo do tempo, abrangendo diferentes períodos” (p.394). 

Sendo assim, esse campo de estudos pode contribuir com os questionamentos acerca da 

organização dos saberes mobilizados em torno da educação musical em Minas Gerais na 

perspectiva da História da Educação que se volta para o período republicano. A análise das 

fontes permite apreender intencionalidades, movimentos e permanências do ensino musical do 

período investigado. 

A história das disciplinas escolares possibilita perceber facetas da escolarização do 

passado, observando como os saberes se formam e se estabelecem muito além dos discursos 

pedagógicos, sem, contudo, estarem dissociados dos mesmos22. Torna possível ainda,  

[...] captar elementos que, em um conflituoso percurso de conquista de legitimidade 

de uma ou outra disciplina curricular, mostrar a conquista de um estatuto, a briga por 

recursos, as delimitações territoriais no interior do currículo escolar, os espaços nos 

horários, etc (Idem, ibidem, p.394).  

 

 Chervel (1990) considera que a reconstrução das disciplinas escolares é fundamental 

para a História da Educação, uma vez que as práticas escolares incorporam as finalidades das 

quais se originam. Para o autor, por serem criações espontâneas e originais do sistema escolar, 

as disciplinas escolares merecem que se despenda um interesse particular ao serem analisadas. 

Além disso, esse sistema é detentor de um poder criativo: “[...] de fato ele forma não somente 

os indivíduos, mas também uma cultura que vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a 

cultura da sociedade global” (Idem, p.184). 

Pensando na organização dos saberes musicais escolarizados para o início da 

República, é possível indagar sobre os discursos que sustentaram a educação musical e 

perceber qual o lugar da disciplina dentro da hierarquia de saberes que constituíram as 

matérias propostas para o ensino primário. Para tal reflexão, faz-se necessário revisitar a 

literatura que fornece um panorama da educação musical e suas trajetórias no Brasil até o 

início do século XX. 

 

 

 

                                                           
22É importante situar que o termo disciplina escolar conforme o entendemos hoje, é relativamente recente. De 

acordo com Chervel (1990), o termo surgiu somente no século XX a partir de uma lacuna de conceitos, uma vez 

que diferentes expressões eram empregadas para conceituar os saberes escolares, como objetos e matérias de 

ensino. 

 

 



31 
 

1.1 – Educação musical no início do século XX: Apontamentos da Historiografia 

 

A historiografia educacional que se interessa em estudar a educação musical do início 

do século XX, fornece indícios de que a música elaborada para a escolarização do período 

exerceu um papel preponderante no processo de formação de valores estéticos, cívicos, 

higiênicos e patrióticos. A República recém formada precisava se afirmar enquanto o modelo 

político mais propício para atender a interesses de diferentes grupos sociais, e, principalmente 

agradar aos objetivos dos dirigentes políticos, econômicos e dos intelectuais que buscavam 

influenciar os rumos do país23. Assim, desenvolveram-se estratégias discursivas que visavam 

a formação dos cidadãos conforme os moldes considerados os mais adequados. Observa-se 

nesse período, a elaboração de projetos políticos e pedagógicos voltados para a formação 

moral e ao menos minimamente intelectual dos cidadãos republicanos. Com isso, buscou-se, a 

partir de discursos de amor ao Brasil e às instâncias consideradas civilizadoras, com especial 

atenção para a escola, desenvolver padrões de pensamento na população para que as pessoas 

pudessem agir conforme as orientações políticas e intelectuais do período24.  

Em uma primeira mirada, nota-se que, grande parte dos trabalhos sobre a educação 

musical no início do século XX se volta para a década de 30. Essa ocorrência e priorização 

feita pelos trabalhos, fez com que fosse criada a ideia de que a música não havia encontrado 

espaço nas instituições escolares antes desse período e de que somente com a atuação do 

Maestro Heitor Villa-Lobos havia ocorrido um delineamento de políticas para a prática de 

educação musical nesses espaços (JARDIM, 2003). Trabalhos como o de Jardim (2003), 

Oliveira (2004), Neiva (2006) e Gurgel (2009), contestam essa memória musical e mostram 

que, muito antes do período republicano, havia a preocupação em trazer a música para o 

ensino. Nessa perspectiva, a República não foi responsável pela criação de saberes atrelados a 

educação musical. É certo que o repertório, as finalidades e a importância atribuída a qualquer 

campo de saber sofrem modificações e se reconfiguram historicamente. Além disso, a 

presença de novas políticas, mudanças culturais e a atuação de certos atores sociais, trazem 

                                                           
23 Embora consideremos a importância desses agentes diretamente envolvidos com as questões educacionais, é 

preciso ter em vista que todos os sujeitos são passíveis de criar mecanismos de dominação. Foucault (1999) 

sugere uma análise que parte dos agentes reais e mais próximos, como a família, os médicos, os pais, dentre 

outros sujeitos que não são necessariamente pertencentes a grandes instituições, como o Estado. 
24 É importante fazer a ressalva de que não queremos de modo algum dizer que a República tinha um grupo 

homogêneo de pessoas lutando pelos projetos de que tratamos. Existia uma diversidade de propostas e interesses 

conflitantes. No entanto, como estamos lidando prioritariamente com a educação escolar, consideramos o peso e 

influência que os defensores do governo exerceram sobre o pensamento do período. 
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novas roupagens para os saberes que circulam na escola. Mas é preciso perceber que os 

saberes não se estabelecem repentinamente no tempo e no espaço, conforme nos mostra o 

campo da história das disciplinas escolares. Por isso, defendemos a ideia de que o período 

republicano no início do século XX trouxe permanências e rupturas na maneira de trabalhar o 

ensino de música para o ensino primário.  

 A literatura sobre a música analisada em uma perspectiva histórica possibilita que 

encontremos indícios de projetos voltados para o ensino musical, até mesmo no período 

colonial, quando padres como Manoel da Nóbrega e José de Anchieta empreenderam 

iniciativas do ensino opcional de canto instrumental. Oliveira (2004b), a partir de uma 

perspectiva de longa duração, indica a trajetória de um projeto de educação musical que 

remonta ao Brasil Colônia. Este autor identifica iniciativas dos jesuítas, que tentaram formar 

músicos dentro das tradições européias nos arredores do Rio de Janeiro. No entanto, afirma o 

autor que, em Minas Gerais, durante a extração mineral, foi onde surgiu com maior 

intensidade grande quantidade de músicos e compositores. Para além da tradição européia, 

outros ritmos, como o lundu, que surgiu provavelmente no século XVIII e o maxixe no século 

XIX, foram se incorporando às práticas musicais, juntamente com instrumentos como o 

piano, o violão, a flauta e a rebeca, os instrumentos europeus mais utilizados no país até 

meados do XIX (Idem). 

 Em relação ao período republicano, percebemos nos meios sociais a presença dos clubes 

de música, bandas, orquestras. O piano continuou a fazer parte da realidade de muitas 

famílias, como já ocorria durante o Império, o samba foi conquistando gradativamente seu 

espaço e a música, aos poucos adquiriu novos contornos, inclusive na escolarização. A 

elaboração de práticas musicais no início da República para a educação, “[...] mais do que 

oferecer uma educação das mentes, pretendeu consolidar nas novas gerações um forte 

sentimento de brasilidade, caracterizado por princípios morais, estéticos, cívico-patrióticos e 

até mesmo higiênicos” (OLIVEIRA, 2004b, p.08). Jardim (2003), ao investigar a educação 

musical no estado de São Paulo nos anos iniciais da República, sugere que, a música, se 

aplicada na escolarização de acordo com as orientações dos reformadores, serviria para a 

formação e conformação dos indivíduos aos projetos republicanos. Dessa maneira, a prática 

musical no ensino, era também responsável pela propagação dos símbolos e ideais cívicos. 

 As prescrições da década de 1920 determinavam, em linhas gerais, que em todas as séries 

do ensino primário deveria ocorrer a realização diária de aulas de Canto. Haveria escolha das 

melhores vozes da classe, o início do ensino se daria por audição e somente depois de 
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treinados os ouvidos, os alunos aprenderiam outros elementos para a prática musical. Em 

relação ao repertório, a prioridade recaía sobre os hinos. A professora primária era quem 

devia ministrar as aulas para os alunos25.  

Além disso, a música tornava-se uma poderosa aliada no processo de sensibilização 

dos educandos e da ritualização das práticas cotidianas. Fariam parte da cultura cívica 

também as disciplinas de Geografia, de História, Língua Vernácula e de Ginástica (Idem, 

ibidem). De acordo com a autora, a introdução da música no currículo da escola primária no 

início do período republicano, foi incluída como elemento formador da cultura geral e era um 

dos campos necessários para a constituição integral do educando, conforme se pretendia com 

as correntes de pensamento em circulação no período. Destaca-se entre os pensadores que 

defendiam uma formação global, Rui Barbosa com os pareceres em 1883, ou seja, ainda antes 

da proclamação da República. O pensador e estadista, a respeito da educação musical26, 

indicava a necessidade de criação de uma cultura vocal nas escolas, que serviria aos 

propósitos de uma educação tanto física quanto moral. Para ele, no Brasil, ao contrário dos 

países considerados civilizados na época, as tentativas eram desconexas, faltavam métodos e 

iniciativas consistentes. 

Neiva (2006) também fornece indícios da relevância de Rui Barbosa para as ideias 

pedagógicas no Brasil principalmente na primeira metade do século XX. Para este autor, 

Barbosa chamou a atenção para a importância de uma educação estética que possibilitaria a 

formação de uma nova mentalidade brasileira. Ainda ressalta, com base no trabalho de 

Oliveira (2004b), que seu legado se fez mais presente durante os anos de 1920 a 1940, 

período ao qual Neiva considera como o de consolidação da educação escolar musical como 

disciplina escolar. (OLIVEIRA, 2004b, apud NEIVA 2006, p.02). Assim, a educação 

musical, na perspectiva desse autor, contribuiu para a consolidação do novo regime. Nota-se 

que os preceitos estéticos e de solidificação dos projetos republicanos caminhavam juntos às 

prescrições elaboradas para o ensino musical. Outro dado importante refere-se à legislação 

escolar sobre a educação musical. Em sua pesquisa, Oliveira (2004b) constata que foram 

encontrados cerca de quatorze decretos assinados pelos presidentes do Estado dispondo sobre 

a organização da educação musical nos ensinos primário e normal, entre os anos 1924 e 1934. 

Será possível neste trabalho aferir acerca de aspectos da legislação entre os anos de 1906 a 

                                                           
25 Verifica-se que a década de 1920 mantém regularidade quanto a esses aspectos para a prática da educação 

musical. As particularidades dos programas e regulamentos serão apresentadas no capítulo II deste trabalho. 
26 Estamos considerando como educação musical na escolarização, as prescrições para a prática de canto, 

utilização de instrumentos musicais e outros elementos que possam incluir a música. 
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1930 e perceber o lugar da música na escolarização primária de Minas Gerais. A análise da 

legislação permitirá pensar em como deveria ocorrer o ensino de música no início do regime 

republicano e as finalidades e discursos embutidos nesses estudos.  

A pretendida educação voltada para os padrões de civilidade27 encontrava no canto 

uma estratégia para esse objetivo. A sintonia proporcionada pela música vocal ocorria a partir 

de um equilíbrio entre os ritmos naturais do corpo, como a freqüência dos batimentos 

cardíacos, movimentos de expiração ou inspiração. Além dessa regulação dos movimentos do 

corpo, o cantor (ou o ouvinte) ficaria preparado para a assimilação da mensagem textual das 

músicas cantadas (OLIVEIRA, 2004 a,b). É importante ainda reiterar que, a educação musical 

fazia parte de um projeto de educação imbuído de discursos médico-higienistas. Nessa 

perspectiva, o discurso higienista foi uma das bases para a prática do canto nas escolas. Partia-

se do princípio de que por meio dos exercícios respiratórios das atividades de canto, 

fortaleciam-se os pulmões e evitava-se, dessa forma, doenças como a tuberculose 

(OLIVEIRA, 2004 a,b).  

Os autores citados acima fornecem reflexões acerca de faces do ambiente político e 

cultural em que foi possível a veiculação de discursos que se sustentavam em pressupostos 

morais, cívicos e patrióticos, higiênicos e estéticos para a afirmação do modelo político 

instaurado no final do século XIX. Nota-se por parte dos defensores do regime, ancorado em 

bases oligárquicas, estratégias de se educar a população por meio da inculcação de 

comportamentos que se assemelhavam àqueles priorizados por países europeus e Estados 

Unidos. Isso se refletia nas posturas corporais, na pedagogia que, ao mesmo que tempo 

propunha renovações, fazia com que o aluno assumisse posturas disciplinares e obedecesse a 

ordem instituída. Referimos a um Brasil com pretensões de se libertar do passado e promover 

rupturas, enriquecendo-se economicamente, promovendo a industrialização, mas ao mesmo 

tempo valendo-se de tradições, sem, contudo, em muitos discursos admitir as permanências 

que se faziam ainda presentes.  

As análises empreendidas nesta pesquisa, além de dialogar com os trabalhos existentes 

sobre a educação musical no início da República, pretendem trazer à luz outras contribuições. 

Para tanto, realiza o cruzamento de fontes que permitem pensar na educação musical primária 

em uma instituição escolar da cidade de Mariana, nas relações entre a música para a escola e a 

                                                           
27 Palavras como civilidade e civilização eram usadas como sinal de progresso e boas condutas morais, baseadas 

em comportamentos, posturas e ‘boas maneiras’. Consultar REVEL, Jacques (1991). 
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utilização desse repertório em outros meios sociais, bem como nas políticas que forneceram 

as diretrizes para a disciplina de Canto e foram responsáveis pelos métodos, discursos e 

materiais pedagógicos que deveriam ser utilizados pelo professorado mineiro. 

 

1.2 – A variação de escalas e a cultura material escolar na análise das fontes 

documentais utilizadas  

O Hymnario Escolar de 1926, principal fonte da pesquisa, foi pensado enquanto um 

material que traz indícios sobre a escolarização do início do século XX. Essa obra, ao ser 

analisada com um cuidado teórico-metodológico que buscou identificar suas possibilidades e 

limitações no entendimento das questões propostas, trouxe inúmeras contribuições para a 

pesquisa.  

 Estudar um material produzido em um período em que o Brasil passava por 

transformações políticas, sociais e econômicas e lutava pela conquista de espaço e 

legitimidade frente ao próprio povo e a outras nações, ancorando-se em determinadas 

tradições, ao mesmo tempo em que procurava romper com os vestígios do passado, traz 

reflexões sobre suas implicações e objetivos. À primeira vista, com um olhar desatento, um 

livro pode passar despercebido enquanto uma fonte potencial para a história da educação. 

Entretanto, uma única obra trouxe indícios, conceitos e discursos que traduzem práticas e 

crenças republicanas. Para explorar suas possibilidades, foi importante uma análise cuidadosa, 

que buscou pistas sobre os usos e finalidade decorrentes da publicação deste material 

pedagógico. 

 A princípio, duas questões acerca do Hymnario: O que um único livro de música pode 

nos dizer sobre a educação? Como saber o que ele nos diz? No entendimento dessas 

inquietações, a cultura material escolar, (ABREU JÚNIOR, 2005) constitui-se em uma 

metodologia de amplo alcance em pesquisas que lidam com a tarefa de conferir sentidos e 

significados às práticas escolares por meio da materialidade dos objetos que participam de 

diferentes configurações dessas práticas. Cadeiras, quadro, penas, canetas, réguas, globos, 

livros, cadernos, dentre outros objetos que circulam no tempo e nos espaços escolares, 

produzem significados para as práticas cotidianas. Instituem maneiras de agir, inauguram ou 

reinauguram procedimentos, conferem sentidos para a escolarização e os agentes participantes 

dos processos educacionais.  
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 É importante considerar que “[...] a materialidade diz respeito à sua constituição 

enquanto suporte que ocupa determinado espaço em determinado tempo, contribuindo para 

contextualizar as práticas em seus contingentes materiais” (Idem, ibidem, p.158). Dessa 

forma, entende-se a importância de uma análise cuidadosa aos mais corriqueiros materiais 

didáticos, lançando um olhar inabitual ao que a princípio pode parecer banal. Abreu Júnior 

(2004) ao investigar indícios de cultura material na escola primária Dr. Jorge Tibiriçá entre os 

anos de 1930 a 1947, fornece a dimensão construtiva do conhecimento a partir da análise por 

esse viés metodológico. Para o autor, a cultura material escolar 

[...] justifica-se pelo fato de que esta área tem se constituído num campo fértil de 

investigações, especialmente por contribuir para realçar dois planos de grandes 

significações para pesquisas educacionais. O primeiro é o plano das práticas 

escolares de forte tendência antropológica, pois trata prioritária, mas não 

exclusivamente, da ressignificação das ações e interações humanas realizadas dentro 

das escolas, pois o que está em destaque é a constituição de um plano abrangente de 

caráter histórico-sócio-cultural que envolve sujeitos, materiais e memórias, e que, 

portanto, ultrapassa os muros da escola e, mais, possibilita diversas abordagens e 

escolhas temáticas relacionadas com as ressonâncias dessas práticas escolares na 

sociedade da época e vice-versa. 

O outro plano, que se desenha em conjunto com o anterior, é aquele dos aspectos 

mais visivelmente históricos, relacionados à análise das práticas em seu transcurso 

temporal, sua permanência e suas transformações (ABREU JÚNIOR, 2004, p.173). 

Nesse viés de investigação, procuramos seguir atentamente as contribuições da cultura 

material escolar, ao compreendermos que a escolarização guarda indícios e muitas memórias 

nos materiais mais diversos. As prescrições dessa metodologia contribuíram para a escolha 

das fontes e para detalhes no tratamento conferido a cada uma delas, principalmente àqueles 

que indagam sobre a materialidade, memórias e ressonâncias que um material escolar pode 

oferecer. Mais do que sobre a história da escolarização, determinadas fontes documentais 

podem fornecer contribuições para o estudo da educação em diferentes tempos e espaços, 

como nos propõe Abreu Júnior (2012) a partir da ampliação da cultura material escolar para 

cultura material educativa que busca abranger outros espaços responsáveis por práticas 

educativas além da escola. Por isso a importância de se estudar outras fontes além do livro de 

hinos. 

Com essa conceituação ampliada da cultura material, as outras fontes passaram pelo 

tratamento metodológico a que nos propõe a cultura material escolar e cultura material 

educativa. Jornais e revistas, bem como a legislação, apesar de não serem materiais 

elaborados para o trabalho dentro das salas de aula, trazem fortes indícios da educação e mais 

propriamente da escolarização na medida em criam as regras educacionais, como é o caso da 

legislação, elaboram prescrições metodológicas para os saberes escolares e os usos de 
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materiais didáticos, como poderá se perceber na Revista do Ensino, e, ainda, permitem inferir 

sobre as práticas da escolarização e a educação fora dos espaços escolares. 

A cultura material escolar, tal como formulada por Laerthe de Moraes Abreu Júnior 

(2005), apoiada em Ginzburg (1991), propõe uma análise das práticas escolares e dos objetos 

que conferem sentidos e significados a essas práticas, a partir de quatro marcos conceituais. A 

proposta não é um fechamento e nem tampouco uma categorização dentro das orientações de 

análise por meio desses marcos, e sim uma possibilidade de investigação que pode se abrir 

para outras caso seja pertinente para o pesquisador. 

O primeiro marco conceitual surge do livro Mitos, emblemas e sinais (1991) de Carlo 

Ginzburg. Destaca-se a proposição de olhar prioritariamente para o universo micro. Os 

detalhes possibilitam o encontro com particularidades e ainda compõem a base do contexto 

macro. Os indícios mínimos oferecem as bases para a reconstrução de tessituras de maior 

dimensão. Para Ginzburg (1991), diante da proposta de se trabalhar com as pistas e detalhes, o 

pesquisador apóia-se no que ele chama de paradigma indiciário28. Por meio dos indícios é 

feito um trabalho que se aproxima do detetive que procura por detalhes para construir as cenas 

examinadas. Ginzburg se apóia em três médicos: Morelli, Freud e Conan Doyle. Esse último 

cria e utiliza o personagem Sherlock Holmes para evidenciar a atitude do médico, do detetive, 

do perito e, o que nos interessa mais de perto, do historiador.  

 O segundo marco é proposto a partir do conto A Carta Roubada de Edgar Alan Poe 

(2008), publicado em 1844. Enquanto Ginzburg utiliza-se do personagem Sherlock Holmes, 

Alan Poe cria outro detetive: Dupont, que, numa trama por encontrar a carta roubada de uma 

rainha, consegue localizá-la em uma mesa, simplesmente disposta em meio a outros papeis do 

escritório do ministro que a roubara para chantagear a soberana. Diferente do que se poderia 

imaginar, aquela carta não estava escondida entre sete chaves. Era essa a intenção do ladrão. 

Guardar o objeto que roubou onde ninguém se lembraria de procurar. Assim é o segundo 

marco da cultura material escolar. Referem-se à atenção que deve ser dada a objetos que estão 

à vista do pesquisador.  

Isso porque é entre eles que se encontra aquele capaz de nos dizer uma mensagem 

franca e direta que nunca precisou se esconder porque não havia outra para colocar 

em seu lugar e nem havia motivo para escamoteá-la. Assim são as práticas escolares: 

                                                           
28 Para Ginzburg (1991) a origem do paradigma indiciário remonta a um conto que apareceu no Ocidente através 

da coletânea Sercambi. Trata-se de uma fábula ou conto oriental de três irmãos, que, interpretando uma série de 

indícios, conseguem descrever um animal que nunca viram. 
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os documentos disponíveis sobre a história da escolarização não estão guardados a 

sete chaves [...] (ABREU JUNIOR, 2005, p.172).  

O terceiro marco também é proposto a partir da obra de Ginzburg. Refere-se a uma 

atitude de estranhamento e atenção que deve ser dada a objetos mais corriqueiros das práticas 

escolares. A proposta do estranhamento convida o pesquisador a olhar para os materiais 

escolares mais cotidianos como se fossem inabituais. Surge contra o efeito de banalização e 

propõe a examinar os materiais como dotados de características especiais. No entanto, é 

importante evidenciar que não se trata de “[...] uma atitude gratuita e não visa a valorização 

exacerbada do que é comum e ordinário. Esta proposição pretende resgatar o sentido das 

práticas a partir de sua mais notória e também muito importante cotidianidade” (ABREU JR. 

2012, p.173). 

 Por fim, o quarto e último marco é o efeito Madeleine, proposto a partir do livro No 

caminho de Swann (1956), primeiro volume de Em Busca do Tempo perdido29 de Marcel 

Proust. Refere-se à possibilidade de encontrar memórias significativas da história da educação 

em pequenos objetos ou detalhes de cenas e situações escolares que se repetiram inúmeras 

vezes.  

Conforme se verá no decorrer da análise, a cultura material escolar permitiu a seleção 

das fontes na medida em que os detalhes e a perspectiva micro direcionaram a novas questões 

para além da investigação do Hymnario, e, dessa forma, chegamos às outras fontes, além de 

refletirmos sobre as possibilidades que cada material analisado poderia nos oferecer. 

O livro de hinos analisado neste trabalho foi encontrado no acervo de um grupo 

escolar em particular na cidade de Mariana em Minas Gerais. Assim, torna-se objeto 

importante para tecer contribuições acerca do estudo do ensino musical daquela instituição, 

tendo em vista as particularidades do grupo em relação a outras instituições de ensino no 

período. No entanto, ao mesmo tempo em que confere significados à história da educação 

musical do Grupo Escolar Doutor Gomes Freire, o Hymnario foi proposto para o ensino 

primário de Minas Gerais como um todo, tendo em vista que o material, segundo as 

indicações que nele consta, foi publicado para atender à escolarização primária do estado. 

Neste sentido, procurou-se pensar em uma abordagem que pudesse se voltar para 

possibilidades de investigação de um mesmo objeto a partir dessas diferentes perspectivas de 

                                                           
29 No romance de Marcel Proust, um pedaço de Madeleine, um famoso confeito francês, ao ser degustado pelo 

personagem, o faz lembrar de todo um cenário passado, trazendo memórias da infância que aparentemente 

estavam adormecidas (ABREU JR., 2012) 
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análise, investigando seus sentidos e usos dentro do grupo e ao mesmo tempo procurando 

tecer contribuições para a história da educação de Mariana e do estado de Minas Gerais. 

Para esse intento, foi pertinente a variação de escalas de observação, de que nos falam 

Jaques Revel (1998) e Lepetit (1998). De acordo com esse último, uma escala “[...] exprime 

uma intenção deliberada de visar um objeto e indica o campo de referência no qual o objeto é 

pensado. A adoção de uma escala é antes de mais nada, a escolha de um ponto de vista de 

conhecimento” (p.94). Sendo assim, a forma como analisamos as fontes selecionadas para a 

pesquisa e as perspectivas de análise e perguntas podem ser constitutivas da atitude 

metodológica de variação de escalas. 

 Revel amplia o uso de escalas de observação quando considera que é o princípio de 

variação que conta e confere maior significado ao que se pretende investigar. A abordagem 

micro-histórica que se volta para a variação de escalas relaciona diferentes perspectivas de 

investigação sobre o objeto analisado. De acordo com esse autor, este procedimento, que 

investiga o objeto a partir de diferentes escalas de observação, não apenas diminui ou aumenta 

o tamanho do objeto, mas nesse jogo de variações, modifica sua forma e sua trama, 

permitindo novas abordagens sobre o social Ao se variar o foco na análise pode-se fazer 

perguntas que possivelmente não seriam feitas quando da pesquisa em outra escala. Esta 

proposta de análise, nas palavras da Revel, é essencial para a micro-história. Mas o que está 

em jogo e inova-se na microanálise a partir dessa perspectiva, não é a dimensão micro e nem 

a escolha de uma escala analisada individualmente, mas o princípio de variação. A construção 

do social por esse viés propõe que o objeto ou tema esteja em relação com outros objetos, 

temporalidades e espaços, estabelecendo uma rede de relações que permitem analisá-los em 

suas individualidades, sem, contudo, os dissociarem de jogos de relação mais complexos e das 

multiplicidades de experiências. Insiste-se em processos relacionais que trazem mediações 

entre diferentes fontes (REVEL, 1998). 

Neste sentido, a variação de escalas de observação pode enriquecer a análise, 

possibilitando novas compreensões acerca do tema proposto, na medida em que pretende 

tomar como escalas de análise em primeira instância o Grupo Escolar Doutor Gomes Freire, 

por ser o ambiente onde foi encontrado o exemplar do Hymnario investigado, a cidade de 

Mariana, localidade que nos diz muito sobre as práticas do grupo e a ocorrência da música 

além da instituição escolar; e por fim, o estado de Minas Gerais, visto que a educação musical 

proposta para o Grupo Escolar de Mariana fazia parte de um projeto musical da escolarização 
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primária do estado mineiro. Assim, a partir das escalas de observação, consideramos que cada 

instância analisada se relaciona e tem muito a informar sobre as outras. É preciso considerar 

suas particularidades, mas dialogá-las de acordo com as perguntas e a necessidade da 

pesquisa. 

A análise micro-histórica propõe construir a pluralidade de contextos que são 

necessários para se compreender os jogos de relação e as particularidades das fontes 

investigadas. Para Revel,  

Admitamos que, ao limitar o campo de observação, fazemos surgir dados não apenas 

mais numerosos, mais finos, mas que, além disso, se organizam segundo 

configurações inéditas e fazem aparecer outra cartografia do social. Qual pode ser a 

representatividade de uma amostra assim circunscrita? Que pode ela nos ensinar que 

seja generalizável? (Idem, ibidem, p.32). 

No presente caso, limita-se o campo de investigação quando se indaga acerca de um 

material encontrado numa instituição de ensino específica. As indagações em torno desse 

objeto, no entanto, fizeram surgir outros dados que se inscrevem em outras realidades. A 

análise permite perceber regularidades coletivas, propostas para diferentes instituições de 

ensino, uma legislação que busca atender o estado mineiro, uma publicação periódica que 

circula em diferentes espaços, a Revista do Ensino, dentre outros indícios relacionais entre as 

instâncias analisadas. 

Desta forma, optar pela variação de escalas, partindo da análise de um material 

encontrado numa instituição escolar e estendendo a análise de acordo com os 

questionamentos elaborados continuamente, foi uma opção que buscou dar um sentido para a 

prática musical numa série de contextos de referência descontínuos, mas que dialogam entre 

si e trazem um significado para compreensões da educação no início do século XX. 

Para Revel, a micro-história, e nesse caso mais especificamente a proposta de variação 

de escalas, é uma abordagem de pesquisa que, dentre inúmeras outras possibilidades, pode 

fornecer contribuições para a análise de uma realidade colocada em constante relação com 

outras. O autor ressalta que a dimensão micro não representa nenhum privilégio especial, mas 

ao ser pensada a partir do princípio de variação, pode trazer novos contornos para a pesquisa.  

É importante considerar que a análise a partir desse viés não se volta para uma oposição entre 

o que é considerado particular ou geral. Dessa forma, “não existe, portanto hiato, menos ainda 

oposição entre história local e história global. O que a experiência de um indivíduo, de um 
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grupo de um espaço permite perceber é uma modulação particular da história global” (Idem, 

ibidem, p.28).  

A pretensão de investigação do Hymnario, ao partir da premissa de que a variação de 

escalas pode enriquecer este trabalho em História da Educação, é o acompanhamento de um 

material particular que tem suas particularidades se pensado como parte das práticas do Grupo 

Escolar Doutor Gomes Freire, mas ao mesmo tempo pode fornecer indícios sobre as relações 

nas quais este mesmo material pode ter se inserido. Assim, 

[...] a escolha do individual não é vista aqui como contraditória à do social: ela deve 

tornar possível uma abordagem diferente deste, ao acompanhar o fio de um destino 

particular – de um homem, de um grupo de homens – e com ele, a multiplicidade 

dos espaços e dos tempos, a meada das relações nas quais ele se inscreve (Idem, 

p.21) 

Neste sentido, o material foi pensado a partir de uma determinada realidade social e 

histórica em constante relação com outras. A proposta de análise por meio das escalas de 

observação, procura relacionar o Grupo Escolar Doutor Gomes Freire com a cidade de 

Mariana e com o estado de Minas Gerais, bem como as iniciativas legais em promover a 

educação musical. Ressalta ainda a necessidade da investigação de outras fontes para se 

pensar em projetos mais amplos para o ensino musical em Mariana e em Minas Gerais na 

segunda década do século XX. Dessa forma, um dos objetivos norteadores desse trabalho é o 

que de ele possa contribuir para as pesquisas que buscam pistas para compreensão da história 

educacional do Grupo Escolar Doutor Gomes Freire, da cidade de Mariana, do estado de 

Minas Gerais e ainda forneça elementos para a historiografia educacional brasileira.  

 

1.3 – Mobilização de discursos e disciplinarização dos corpos: pensando o ensino musical 

a partir de Michel Foucault 

 

 Michel Foucault, filósofo francês (1926/1984), procurou pensar a sociedade, as 

problemáticas, fraquezas e os limites que a envolvem e permeiam as relações entre os homens 

ao longo da história. Em seu trabalho como intelectual, identifica mecanismos e instituições 

que participam das atividades humanas e dos pensamentos mais ordinários e cotidianos dos 

indivíduos. 
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A partir de suas pesquisas entre as décadas de 1960 e 1980, Foucault tornou- se 

referência em diferentes áreas do conhecimento30. Dentre as noções mais estudadas pelo 

pensamento foucaultiano, encontram-se a de poder e saber. O filósofo considera que existem 

micro-relações onde o poder se institui, se mescla e participa da vida cotidiana.  Essas práticas 

são facilitadas pela construção de determinados discursos que visam produzir certas verdades 

e com elas mecanismos de disciplinarização e controle dos indivíduos (SILVA, 2008). A 

partir do estudo da genealogia da sociedade disciplinar elucidada pelo filósofo francês, 

constata-se a influência de mecanismos de poder dentro de instituições como o hospital, as 

prisões e ao que nos interessa mais no presente trabalho: a escola. 

Edgardo Castro, em seu livro Introdução ao pensamento de Michel Foucault (2014), 

sugere que o estudioso procurava pensar como é possível que as coisas aconteçam da forma 

que acontecem. Em outras palavras, podemos pensar “Como foi possível o que é?” 

(CASTRO, 2014, p. 18). Além de constatar essa pergunta, o autor ainda considera que essa 

possibilidade de pensar em como tudo se torna possível, é sempre histórica e, portanto, 

devemos situá-la. A partir dessas primeiras considerações de Castro e das leituras de Foucault 

acerca das noções de poder, disciplina e saber, foi possível refletir em quais os discursos e em 

como eles se difundiram na educação musical a partir do Hymnario e das outras fontes 

pesquisadas. Indagamos acerca de qual sociedade possibilitou que as músicas contidas na obra 

analisada pudessem ser veiculadas e adquirissem sentidos e significados concernentes aos 

valores da época, tornando-se discursos que a historiografia tenta identificar situando a 

República, os pensadores do período e outros sujeitos participantes de micro-relações de 

poder31. 

No que se refere ao discurso, de acordo com Foucault, trata-se da produção de sentido 

por meio de linguagens na sociedade. Essas produções devem ser situadas historicamente e 

deve-se considerar que não há um tipo de discurso que não seja controlada pelo poder, não há 

uma maneira de falar absolutamente livre. A análise de discurso, como campo de estudos é 

uma leitura da análise de sentidos produzidos e mobilizados socialmente. Em primeira 

instância, é preciso considerar que entrar na ordem do discurso é arriscado, já que ele tem 

                                                           
30 Além da educação, que aqui nos interessa mais de perto, a influência de Foucault é notória no campo da 

política, da filosofia, da história, dentre outras áreas. O filósofo desenvolveu conceitos epistemológicos caros a 

muitos estudos. Dentre os temas estudados pelo pensador, estão o saber, o indivíduo, e a sociedade. A título de 

exemplo, dentre as suas obras, podemos citar: A ordem do discurso (1970), História da Loucura na Idade 

Clássica (1978), Microfísica do Poder (1979) e Vigiar e Punir (1987). 
31 Esse conceito é retirado da obra de Foucault, que identifica como micro-relações de poder, relações que se 

estabelecem entre os diversos agentes sociais, tanto de cima pra baixo, por exemplo, do Estado para outras 

instituições ou instâncias menores, quanto de baixo pra cima. Consultar a respeito Foucault (1979). 
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algo de terrível, de singular e até mesmo maléfico (FOUCAULT, 1996). Além disso, por trás 

dos acontecimentos discursivos, existem inquietações referentes ao  

Que é o discurso em sua realidade material ou de coisa pronunciada ou escrita; 

inquietação diante dessa existência transitória destinada a se apagar sem dúvida, mas 

que segundo uma duração que não nos pertence; inquietação de sentir sob essa 

atividade, todavia cotidiana e cinzenta, poderes e perigos que mal se imagina; 

inquietação de supor lutas, vitórias, ferimentos, dominações, servidões, através de 

tantas palavras cujo uso há tanto tempo reduziu as asperidades (Idem, p.08). 

 A hipótese que guia Foucault no que se refere ao que há de tão perigoso no discurso é 

a de que a produção discursiva é ao mesmo tempo controlada e organizada por procedimentos 

que têm por função conjurar seus perigos e seus poderes. Além disso, pretendem dominar sua 

aparência de acontecimento aleatório, esquivando-se de sua materialidade com aspecto 

perigoso e temível. É perigoso ainda por não se ter controle de sua durabilidade e nem 

tampouco da maneira como se apresentam, já que muitas vezes são mascarados por 

procedimentos de exclusão que delimitam e cercam os discursos. 

Para Michel Foucault, na nossa sociedade, o princípio mais comum de exclusão é o da 

interdição. Sabe-se que não se pode falar tudo em qualquer circunstância. Alguns discursos 

são interditados pelos poderes, enquanto outros se propagam e se espalham de forma mais 

contundente. 

Outro princípio de exclusão não é mais a interdição, mas uma rejeição e uma 

separação. O exemplo que Foucault nos fornece é o da oposição entre a razão e a loucura. 

Desde a alta Idade Média, o discurso do louco não pode circular como os outros. Durante 

séculos na Europa, a palavra do louco não era ouvida ou se era, soava como uma palavra da 

verdade. Para Foucault, hoje essa palavra não é mais nula ou não aceita. Ao contrário, nela 

buscamos um sentido. Isso não significa, entretanto, que não existe mais separação, ela apenas 

ocorre de outro modo por meio de novos efeitos e instituições. Da mesma forma que a palavra 

do louco não podia ser ouvida durante certo tempo, ao analisarmos as fontes da pesquisa, nos 

questionamos sobre quais deveriam ser as palavras relegadas ao silêncio. Por outro lado, quais 

as palavras pronunciadas correntemente nos discursos daqueles que queriam construir uma 

imagem positiva da República? De quem emana o poder que faz com que progresso, moral e 

higiene, por exemplo, circulem por muitos espaços, estendendo-se para a educação musical? 

 O terceiro sistema de exclusão é a oposição entre o verdadeiro e o falso. Essa 

separação entre o que veio se constituir como discurso dotado ou não de verdade é também 

constituída historicamente. Foucault fornece o exemplo dos poetas gregos do século VI, para 
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os quais o discurso verdadeiro, aquele a que se tinha que obedecer, era o que era pronunciado 

por quem de direito e conforme o ritual. Esse discurso pronunciava a justiça e a parte que 

cabia a cada um. Um século mais tarde, a verdade já não mais estava no que o discurso fazia, 

mas no próprio enunciado. Deslocou-se do ato ritualizado, eficaz e justo para a própria 

enunciação, seu sentido, referência e forma. Essa mutação histórica não parou de se 

modificar. As mutações científicas podem ser vistas como novas formas da vontade de 

verdade (FOUCAULT, 1996). Da mesma forma, pode-se considerar os discursos propagados 

no início do século XX como novas formas de manifestar a verdade que se queria para a 

sociedade da época. Essa verdade aparecia nos discursos políticos, religiosos, intelectuais, 

médicos, dentre outras instâncias em que poderia circular e atingir grupos menores, como os 

familiares. A escola, como uma instituição considerada salvadora dos problemas sociais, 

ganhava grande responsabilidade na tarefa de validar e conferir status de verdade às 

estratégias discursivas de fins do século XIX e início do XX. É possível perceber essa 

condição nas seguintes palavras de Foucault: 

Ora, essa vontade de verdade, como os outros sistemas de exclusão, apóia-se sobre 

um suporte institucional: é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por todo um 

compacto conjunto de práticas como a pedagogia, é claro, como o sistema dos 

livros, da edição, das bibliotecas, como as sociedades de sábios outrora, os 

laboratórios hoje. Mas ela é também reconduzida, mais profundamente sem dúvida, 

pelo modo como o saber é aplicado em uma sociedade, como é valorizado, 

distribuído, repartido, e de certo modo atribuído (idem, p. 17).  

A vontade de verdade tende a exercer sobre os outros discursos um poder de coerção e 

uma espécie de pressão. Para Foucault, o sistema de vontade de verdade é que o que mais se 

impõe nas estratégias discursivas. Os outros mecanismos de exclusão há séculos se orientam 

em direção a esse. Ao mesmo tempo em que os dois primeiros, da palavra proibida e da 

segregação da loucura, se enfraquecem e são atravessados pela vontade da verdade, essa 

vontade não para de se reforçar. No entanto, é da vontade de verdade que menos se fala, como 

se fosse mascarada pela própria verdade e esta fosse incontestável. A força dessa vontade de 

verdade é tão forte que o que aparece de forma mais visível é uma verdade que seria fecunda 

e doce. Em contrapartida, a tendência é ignorar que esse poder é uma maquinaria que exclui 

aqueles que tentam contornar essa vontade de verdade, enfrentando seus perigos (Idem). 

 Foucault reconhece que existem muitas outras formas de controle e delimitação do 

discurso. Além disso, nas sociedades, acontece um desnivelamento de discursos: aqueles que 

são efêmeros e ocorrem no passar dos dias e das trocas, passando como o próprio ato que os 

pronuncia; e aqueles que estão na origem de certos atos novos, transformando ou falando 
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deles, adquirindo novos contornos. Estes últimos aparecem, por exemplo, nos textos 

religiosos e nos textos científicos. E é claro que essa permanência não é constante. Um 

discurso maior pode desaparecer, e por vezes, comentários, aparentemente passageiros, 

podem tomar o primeiro lugar. Foucault ainda propõe que, um texto primeiro pode se 

desdobrar em muitos discursos. O estatuto desse texto é sempre reatualizável.   

Outro tipo de procedimento que permite o controle de discursos é a determinação de 

suas condições de funcionamento, de impor certo número de regras e não permitir que todo 

mundo tenha acesso a eles. Não se trata mais de dominar os poderes que eles têm e nem de 

conjurar os acasos de sua aparição. Ninguém entrará na ordem do discurso se não for 

capacitado para fazê-lo. A forma mais superficial e mais visível desse sistema de restrição é o 

ritual, que define os gestos, o comportamento e o conjunto de signos que devem acompanhar 

o discurso.  

Foucault admite a existência de uma certa sociedade do discurso, mesmo que ela tenha 

se modificado em relação às sociedades de discurso de outros períodos. À primeira vista as 

doutrinas parecem o inverso de uma sociedade de discurso, já que nesta última o número de 

indivíduos que falavam era limitado e o discurso só podia circular e ser transmitido entre eles. 

As doutrinas, pelo contrário tentam se difundir e ligam os indivíduos a certos tipos de 

enunciação, ao mesmo tempo em que fazem com que outros tipos sejam rejeitados. A 

doutrina realiza uma dupla sujeição: a dos sujeitos que falam aos discursos e dos discursos ao 

grupo. As propostas para a escolarização do período republicano podem ser relacionadas em 

grande medida com os processos doutrinários, se considerarmos a tentativas de tornar os 

indivíduos ligados pelas enunciações que proclamavam, tais como de progresso, amor à 

pátria, dentre outras. Para o filósofo, é preciso reconhecer grandes planos referentes à 

apropriação de discursos. A educação, embora seja de direito e seja um instrumento que deve 

permitir que os sujeitos tenham acesso a todos os tipos de discurso, é desigual em sua 

distribuição, marcada por distâncias e oposições. Nesse sentido, “Todo sistema de educação é 

uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e 

os poderes que eles trazem consigo” (FOUCAULT, 1996, p.44). Observa-se que a proposta 

foucaultiana reconhece a força discursiva e a existência de relações de poderes que se inserem 

nos espaços educacionais. 

Os discursos devem ser tratados como acontecimentos discursivos. O acontecimento é 

situado enquanto algo que não é acidente, nem substância, nem da ordem dos corpos. Mas 
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também não é imaterial, se efetiva sempre no âmbito do material. Por outro lado, Foucault faz 

o questionamento acerca do estatuto que se deve dar aos acontecimentos discursivos já que 

eles devem ser tratados como séries homogêneas, mas descontínuas em relação umas às 

outras.  

Seguindo esses princípios, Foucault se propõe a fazer análises a partir de dois 

conjuntos: um deles é o crítico. Este põe em prática o conjunto da inversão, ou seja, procura 

cercar as formas de limitação, de exclusão, da apropriação, mostrar como se formaram, se 

modificaram ou deslocaram, sua força, quais necessidades procuram responder. E de outra 

parte, temos o conjunto genealógico que procura refletir e questionar acerca de como se 

formaram, através de que, apesar ou com o apoio dos sistemas de coerção. “A crítica analisa 

os processos de rarefação, mas também de reagrupamento e de unificação dos discursos; a 

genealogia estuda sua formação ao mesmo tempo dispersa, descontínua e regular” (Idem, 

ibidem, p.65). Para Foucault, as descrições críticas e genealógicas devem se alternar e 

apoiarem-se umas nas outras a fim de se completarem. A análise empreendida nesta 

dissertação atenta-se, sobretudo, para a compreensão das expectativas e necessidades que a 

educação musical tentava responder por meio das mensagens que fazia circular. 

A análise do discurso e a percepção dos mecanismos de poder que mediam as relações 

cotidianas entre os sujeitos e as instituições possibilitaram que a documentação apontasse para 

a existência de um discurso voltado para a disciplina e produção de um determinado tipo de 

sujeito que deveria ser obediente aos preceitos republicanos, principalmente os de ordem 

moral, cívica e higiênica.  Dessa maneira, além de elucidar sobre a disciplina, durante a 

análise documental tornou-se pertinente pensar na disciplina em relação com o discurso, visto 

que para que haja a produção de corpos disciplinados, é necessária a mobilização de 

estratégias discursivas32, também elaboradas a partir de um poder que se institui e mascara 

suas forças, afim de não seja percebido como produtor de coerção. 

Foucault, em sua obra Vigiar e Punir (1987) faz uma genealogia do poder punitivo e 

procura mostrar como o poder assumiu diferentes formas em alguns momentos históricos. 

Com isso, ao identificar a atuação do que ele chama de microfísica do poder, traça uma 

história da alma moderna e de um novo poder de julgar, procurando evidenciar onde o poder 

se apóia, se justifica e como mascara seus efeitos. De acordo com Foucault, “A história dessa 

microfísica do poder punitivo seria então uma genealogia ou então ou uma peça para uma 

                                                           
32 Discursivas e/ou doutrinárias nesse caso. 
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genealogia da “alma moderna”. A ver nessa alma os restos reativados de uma ideologia, antes 

reconheceríamos nela o correlativo atual de uma certa tecnologia do poder sobre o corpo”  

(FOUCAULT, 1998, p.28). 

Por meio dessa análise histórica, o autor percebe a escola enquanto uma instituição 

que irradia poder a partir de uma vigilância hierarquizada. Essa vigilância possibilita o 

adestramento dos corpos, que visam dotá-los do que ele chama de utilidade-docilidade. Trata-

se das disciplinas. O pensador situa o século XVIII como o momento em que as disciplinas 

foram a forma geral de dominação. Na sociedade disciplinar, 

O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e 

o recompõe. Uma “anatomia política”, que é também igualmente uma “mecânica do 

poder”, está nascendo; ela define como se pode ter domínio dos outros, não 

simplesmente para que façam o que se quer, mas que operem como se quer, com as 

técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim, 

corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis” (Idem, p.119). 

 A disciplina, para o autor, é parte de uma anatomia política que, por meio de uma série 

de processos, é encontrada muito cedo nos colégios, nas escolas primárias, nos hospitais e na 

organização militar. Foucault ainda identifica quatro tipos de individualidade produzidos pela 

disciplina. Trata-se da individualidade celular que se produz pelo jogo de repartição espacial, 

a orgânica que sé dá pela codificação de atividades, genética pela acumulação do tempo e por 

último a individualidade combinatória pela combinação das forças. Para esses objetivos, a 

disciplina utiliza quatro grandes técnicas:  

                            Constrói quadros, prescreve manobras; impõe exercícios; enfim, para realizar as 

combinações de forças, organiza “táticas”. A tática, arte de construir com os corpos 

localizados atividades codificadas e as aptidões formadas, aparelhos em que o 

produto das diferentes forças se encontra majorado por sua combinação calculada é 

sem dúvida a forma mais elevada da prática disciplinar (idem, p.141). 

Esta pesquisa possibilita perceber que procedimentos discursivos corroboraram para a 

elaboração de mecanismos disciplinares no ensino musical no início do século XX nas escolas 

primárias mineiras e mais especificamente no Grupo Escolar Doutor Gomes Freire. A 

organização dos horários, dos espaços construídos para abrigar os grupos escolares, as 

prescrições normativas e metodológicas para os professores, já são indícios da existência de 

formas de poder disciplinares nos espaços escolares de educação primária.  

No que se refere mais especificamente às aulas de educação musical, os movimentos 

corporais preconizados pelos legisladores, o amparo em bases pedagógicas baseadas em 

princípios científicos, denotam também a produção de determinados discursos que deveriam 

produzir certos comportamentos e legitimar a ciência, a escola e principalmente, o regime 
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republicano. Para isso, era preciso produzir a oposição entre o que deveria ser verdadeiro e 

aceito, neste caso a República, e por outro lado, romper com a idéia de qualquer representação 

de um passado que pudesse denegrir essa imagem a ser construída, inclusive o rompimento 

com práticas educacionais diferentes daquelas que pudessem reafirmar os discursos 

propagados em fins do século XIX e início do XX. Conforme será possível compreender 

adiante no capítulo III deste trabalho, as micro-relações de poder, a disciplina e os discursos 

que legitimavam as práticas escolares, podem ser encontrados em materiais organizados para 

o ensino, como é o caso do Hymnario Escolar, onde se verificam tentativas de uma produção 

de verdade voltada para o civismo e patriotismo, para a valorização do trabalho e da escola, e 

ainda direcionados para valores cristãos e familiares. Esse último aspecto demonstra a atuação 

da Igreja como uma das instituições de poder, mesmo num Estado declarado laico. 

Diversos grupos, como positivistas, religiosos, defensores de novos métodos escolares, 

dentre outros, engajados em projetos de construção de padrões de pensamento voltados para o 

patriotismo, a moral, o higienismo e para o desenvolvimento econômico, procuravam meios 

de trazer mecanismos de vigilância, principalmente os disciplinares à população, a fim de que 

seus objetivos pudessem ser atingidos. Assim, a hipótese que guia este trabalho é a de que a 

música, e aqui mais especificamente o Canto33 nas escolas, servia às táticas de poder por meio 

da propagação de discursos que procuravam produzir uma verdade na sociedade em que 

circulavam, de forma que os indivíduos agissem de acordo com preceitos morais, cívicos e 

religiosos e contribuíssem para a formação de um país considerado como civilizado e que se 

equiparasse aos Estados Unidos e Europa. Nas análises que se seguem, procuramos identificar 

a pertinência da hipótese da pesquisa e se e de que forma esses discursos se encontram 

presentes nas fontes investigadas. 

A investigação dos materiais que nesta pesquisa auxiliam na compreensão do ensino 

musical na década de 1920 no Grupo Escolar Doutor Gomes Freire, em Mariana e em Minas 

Gerais, foi realizada, portanto, com a contribuição dos conceitos de discurso e disciplina de 

Foucault e da análise do discurso proposta pelo mesmo autor. Além disso, conforme 

mencionado, utilizamos as propostas da cultura material escolar no que se refere à procura e 

seleção dos documentos, a seleção dos materiais que nos ajudam a compreender os processos 

de escolarização do período de análise, bem como a observação de suas particularidades e as 

possibilidades que cada fonte oferece; e com as possibilidades de investigações oferecidas 

                                                           
33 Referimos-nos à educação musical por Canto, por ser essa a denominação que a disciplina recebeu no período 

compreendido por esta pesquisa.  
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pelas escalas de observação. Esta última abordagem, conforme mencionado anteriormente foi 

utilizada para se pensar nas particularidades e relações que se estabelecem entre o grupo 

escolar onde foi localizado o Hymnario utilizado pela pesquisa, a cidade de Mariana e Minas 

Gerais com as propostas para o ensino musical primário. 

 

1.4 - O Hymnario Escolar de 1926: Primeiras impressões 

 

É do conhecimento dos pesquisadores que trabalham com fontes históricas, a precária 

conservação de grande parte dos arquivos brasileiros. Como já mencionado, o acervo 

documental do Grupo Escolar Doutor Gomes Freire, onde foi encontrado um exemplar do 

Hymnario Escolar, encontrava-se em situação que comprometia a conservação dos 

documentos, guardados em um armário sem ventilação. Atualmente, foi feito um tratamento 

nos 90 livros que compõem o acervo e toda a documentação se encontra digitalizada e 

disponível para pesquisa34. A princípio, pensamos se tratar de um material que poderia ter 

sido produzido no próprio grupo. As primeiras indagações e o olhar para os detalhes da obra, 

as recomendações contidas nas páginas amareladas pelo tempo e o olhar de estranhamento 

frente a um material aparentemente isolado em meio a tantos documentos burocráticos, 

possibilitaram a compreensão de que o Hymnario Escolar de Minas Gerais do ano de 1926, 

havia sido na verdade, proposto para o ensino primário em Minas Gerais. A figura abaixo 

refere-se à capa do livro de hinos encontrado no Grupo Escolar Doutor Gomes Freire. 

                                                           
34 No caso do Hymnario Escolar, trata-se de um documento no qual praticamente todas as páginas estão em bom 

estado de conservação, o que possibilita uma boa leitura e análise do material. A Biblioteca Pública Estadual 

Luiz de Bessa, localizada na cidade de Belo Horizonte, também guarda um exemplar do Hymnario, informação 

colhida ao longo da pesquisa. Para pesquisar a localização da Biblioteca, basta consultar o site do Arquivo 

Público Mineiro, mencionado anteriormente neste trabalho. 
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Figura 1: Capa do exemplar do Hymnario Escolar, 1926 

 

Fonte: Acervo do Grupo Escolar Doutor Gomes Freire. 

 

Em relação à estrutura física, a obra comporta 143 páginas e contém ao todo 43 hinos. 

São apresentadas as letras de cada canção e após cada letra, a partitura do referido hino. O 

piano foi o instrumento escolhido para acompanhar a maioria das músicas, conforme 

mencionado nas instruções de uso contidas no material. Para a análise, dividimos o Hymnario 

em duas partes, sendo a primeira composta pela capa e por um texto de abertura, intitulado 

Duas Palavras. Nestas primeiras impressões sobre o livro nos detemos na análise da primeira 

parte do material e no terceiro capítulo nos concentramos em cada hino individualmente a fim 

de uma análise mais aprofundada e atenta para as especificidades da obra. 

 A capa especifica o ano de sua publicação, bem como por que foi solicitada sua 

confecção. De acordo com as informações, foi “Mandado organizar no governo do Exmo. Sr. 

Dr. Fernando de Mello Vianna sendo Secretario do Interior o Exmo. Sr. Dr. Sandoval Soares 



51 
 

de Azevedo” (Hymnario Escolar, 1926, capa) 35. Foi ainda coligido, coordenado e adaptado 

por Branca de Carvalho Vasconcellos e Arduino Bolivar, ambos professores da Escola 

Normal Modelo de Belo Horizonte. O texto “Duas Palavras”, localizado logo após a capa, 

trata da importância da iniciativa da confecção do Hymnario para as escolas mineiras. “O 

apparecimento do Hymnario Escolar mineiro constitue a realização de um grande e nobre 

pensamento, representando ao mesmo tempo o resultado de esforços em que a intelligencia 

correu de par com a educação” (Hymnario Escolar, 1926, p.01). No segundo parágrafo, é feita 

uma exaltação às músicas brasileiras em detrimento das estrangeiras, o que leva a refletir 

sobre a presença de um pensamento voltado para o nacionalismo. O país, no período, vivia 

um clima de debate sobre o que era ser brasileiro, a importância dos costumes brasileiros, 

dentre outras questões atreladas a um forte sentimento nacional. Neste caso, pode-se pensar 

que os hinos poderiam contribuir para a formação e desenvolvimento desse pensamento nos 

alunos. 

 Havia a tentativa de produção de uma verdade que visava incorporar também 

sentimentos patrióticos e cívicos nos cidadãos. A análise das músicas do Hymnario no 

terceiro capítulo reitera essa produção discursiva. A escola, considerada instância civilizatória 

nos padrões de pensamento do período republicano, procurava elaborar e difundir discursos 

de amor ao Brasil, proferidos com a intenção de reforçar o dever das pessoas de lutarem caso 

fosse necessário, mas principalmente de atenderem a expectativas cívicas, morais e 

higiênicas. Todas essas proposições vinham carregadas de uma postura disciplinarizadora, 

que ditava os gestos, comportamentos e pensamentos que deveriam predominar nos 

brasileiros. 

  A exaltação de valores religiosos, ao que tudo indica, também era intento da 

publicação da obra musical. “O hymno, religioso ou profano, lyrico, cívico ou guerreiro, foi 

sempre, desde a mais remota antiguidade, uma das mais vigorosas manifestações da arte e um 

dos meios mais efficazes para despertar sentimentos nobres e elevados” (Hymnario Escolar, 

1926, p.01). Mais do que apontar para a presença dos valores conferidos à religião pela 

menção aos hinos religiosos, este trecho chama atenção pela ênfase dada às composições 

elaboradas em formato de hino36. Jardim (2003) e Oliveira (2004 a,b) apontam em seus 

                                                           
35 Fernando de Mello Vianna (1878-1954) foi Presidente do Estado de Minas Gerais entre os anos de 1924 e a 

1926, durante a presidência de Artur Bernardes. 
36 De acordo com o dicionário de termos musicais Meloteca, os hinos se caracterizam por poemas estróficos a 

Deus, Santos, ou podem se referir à música identificativa de congregações, regiões, dentre outros. E por hinário 

entende-se a recolha desses hinos compilados em uma só obra. Consultar: www.meloteca.com.br.  

http://www.meloteca.com.br/
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trabalhos para a presença de determinadas músicas em detrimento de outras na escolarização. 

Não era permitido qualquer repertório, considerava-se necessário levar para os ambientes 

escolares, músicas que atendessem a certos gostos musicais, enquanto outros eram banidos do 

repertório. Músicas com raízes africanas, por exemplo, eram severamente criticadas. Já os 

hinos eram considerados adequados – e isso se confirma pela presença de mais de um hinário 

-, assim como modinhas e cantigas escolares. Percebe-se a interdição discursiva 

(FOUCAULT, 1996) na escolha do repertório para a escolarização. Nem tudo serviria para a 

educação dos indivíduos. Alguns hinos, conforme se verá adiante, são de difícil execução e 

memorização. Essa ocorrência, no entanto, parece não interferir na escolha por esse tipo de 

música no ensino primário.  

 Ainda no que se refere ao trecho acima, é importante pensar na presença de músicas 

voltadas para o cristianismo no ensino primário. Embora os autores não façam referência 

direta à existência de hinos religiosos no Hymnario Escolar, o conteúdo da obra possibilitará 

perceber como os discursos religiosos se faziam presentes na educação musical do período 

investigado. É importante considerar ainda, que moral e religião relacionam-se e imbricam-se 

nas estratégias discursivas. A religião traz para si traços de moral. Produz-se no discurso 

religioso a idéia do certo e errado, posturas que diferenciam o homem íntegro daquele 

profano, pecador.  

 O valor da música em si também é comentado. “Na escola, o seu valor educativo é 

considerável, descançando (sic) as crianças, educando-lhes a voz e o ouvido, aprimorando-

lhes o gosto” (Hymnario Escolar, 1926, p.01).  Nessa passagem, percebe-se que a educação 

musical, além de trazer para a escolarização valores higienistas, como o controle da voz, da 

audição, as posturas corporais e respiratórias, ao que tudo indica, também atuava como 

momento de descanso entre as crianças. A presença de elementos estéticos também se faz 

notar quando faz referência ao gosto. Este estava atrelado a escolhas de determinados grupos 

sociais. Mais uma vez é preciso pensar na seleção de algumas composições em detrimento de 

outras.  

Na procura por maiores informações sobre o Hymnario na instituição em que foi 

encontrado, a princípio, procuramos pela ‘carta roubada’, conforme as propostas da cultura 

material escolar. Em posse dos documentos do Grupo Escolar Doutor Gomes Freire, depois 

de localizado o Hymnario, a busca prosseguiu na procura por outros livros de educação 

musical, seriam estes os materiais mais óbvios para lançar compreensões acerca de possíveis 

práticas musicais de outrora na instituição. Dos 90 livros pertencentes ao acervo, três deles 
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referem-se à música. Além do Hymnario, a documentação guarda partes do Cancioneiro 

Escolar do ano de 1925 e o Livro das Vocações Sacerdotais, um conjunto de canções 

religiosas que não foi datado. 

Os acervos documentais de determinadas instituições abrigam materiais didáticos 

referentes a diversas disciplinas. Alguns chegam a guardar até mesmo trabalhos de alunos, 

cadernos e outras materialidades que lançam luzes sobre a educação em períodos diversos. O 

Grupo Escolar Doutor Gomes Freire, além dos documentos burocráticos, que registram as 

atividades ligadas à parte administrativa da instituição, resguardou somente os livros 

relacionados à música. Essa ocorrência abre espaço para algumas indagações: Quais os 

motivos levaram à preservação dos materiais das aulas de Canto no grupo? Por outro lado, 

quais os motivos de não se preservarem outros instrumentos didáticos? A instituição teria 

atribuído importância diferenciada às aulas que visavam à educação musical? Para essas 

indagações não foram encontradas respostas, mas o fato desses materiais de música terem se 

conservado e encontrado espaço em meio aos documentos burocráticos, parece indicar que o 

Canto era de certa forma respeitado e reconhecido pelo grupo escolar. 

E os outros materiais? Teriam pistas sobre as práticas musicais da escolarização 

primária no início do século XX? De acordo com as proposta da cultura material escolar pelo 

marco conceitual do estranhamento, quando se olha para os objetos com perspectivas que os 

coloquem na condição de possuírem características especiais, é possível extrair diferentes 

possibilidades até mesmo de materiais que à primeira vista podem passar despercebidos. 

Assim, na busca por outros indícios sobre a educação musical do Grupo Escolar Doutor 

Gomes Freire, foi localizado o Livro Inventário Geral.  Este livro, ao conter informações 

sobre itens escolares presentes na instituição nos anos de 1909, 1911, 1918 e 1929, lista 

também os livros relacionados ao ensino musical. O quadro abaixo mostra a relação desses 

materiais. 
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Quadro  1: Títulos dos livros de música do Grupo Escolar Dr. Gomes Freire (1909-1929) 

Ano Livros – Títulos Quantidade 

1909  Cantos Morais  

 Cânticos infantis  

 Hymnos Escolares 

Cantos e amostras musicais 

01 

04 

14 

18 

1911 Cantos Populares  

Cânticos infantis 

Hymnos Escolares 

01 

04 

17 

1918 Hymno Minas Gerais  

Hymno Escolar  

Hymno a Bandeira  

Hymno às árvores. 

Cânticos infantis  

08 

07 

05 

01 

03 

1929 Cancioneiro  

Hymnario  

01 

01 
Fonte: Livro Inventário Geral, acervo Escola Estadual Dom Benevides 

  Os números indicam uma expressiva quantidade de materiais didáticos de música. Os 

títulos apontam para uma variedade de repertórios, como cânticos infantis, hinos e cantos 

populares. No entanto, a maioria das músicas são hinos. Verifica-se também, a partir da 

análise do Inventário, que o Hymnario Escolar, confeccionado no ano de 1926 já aparece no 

ano de 1929 como parte do acervo de materiais do grupo. Essa informação pode indicar a 

possibilidade de que o grupo estava se valendo dos programas de ensino de forma 

relativamente atualizada. Apesar do não acesso à informação se o Hymnario chegou no ano de 

1926, 1927, 1928 ou somente em 1929, devido à falta de inventários para esses anos com 

exceção de 1929, ainda assim, o livro já se encontrava na instituição não muito tempo depois 

de ter sido proposto para o ensino primário em Minas Gerais.  

 É importante também destacar que o grupo fez o pedido de um piano em 1911, conforme 

consta na documentação. De acordo com relatos da pedagoga da escola Simone Sousa Araújo, 

o Bispo Dom Oscar fez a doação de um piano para a instituição, e a escola ainda possui uma 

parte desse material, guardado nos porões, sendo desconhecido o restante do paradeiro do 

instrumento. No entanto, não foi possível saber a data exata da chegada do piano na 

instituição, visto que os documentos não fornecem essa informação. É importante, entretanto, 
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expor que, o Bispo Dom Oscar, segundo informações do endereço eletrônico da Associação 

do ex-alunos dos Seminários de Mariana, atuou três vezes em Mariana37. Não temos a 

informação precisa acerca de qual dessas ocasiões ocorreu a doação do piano. Assim, não foi 

possível averiguar se os hinos eram entoados conforme a prescrição da utilização do 

instrumento na maioria deles, tal como é sugerido no Hymnario ou se o canto ocorria somente 

com a voz dos alunos. Fato é que em nenhum livro de inventário preservado consta a 

existência do piano na instituição, o que não significa que ele não tenha existido e feito parte 

das práticas musicais no grupo, já que foi feito o pedido do instrumento e sua materialidade se 

faz presente até os dias atuais nos porões da atual Escola Estadual Dom Benevides. 

 Sobre o Hymnario, ainda é importante mencionar que não encontramos trabalhos que 

tratam desse material. Oliveira (2004 a) em seu estudo que aborda o Cancioneiro menciona o 

Hymnario, mas não chega a tratar desse último. O Cancioneiro foi um livro de canções 

infantis escolares confeccionado no ano de 1925, um ano antes da publicação do Hymnario. 

Os dois livros são de mesma autoria e apresentam alguns hinos repetidos. Ambos são 

propostos para o ensino primário e se constituem em uma iniciativa do governo do Estado de 

Minas Gerais. Não sabemos o motivo da confecção de dois livros em anos tão próximos e 

com objetivos que, em aspectos mais gerais também parecem não se destoar pelo que consta 

na apresentação. Assim, pode-se levantar a questão do porque não publicar um só material 

que pudesse atender a essas expectativas para o ensino primário.  

 

 

1.5 – Os organizadores do Hymnario 

 

 Considerando-se que o Hymnario constituiu-se em uma importante fonte para se pensar a 

história da educação musical no ensino primário na segunda década do século XX, é 

importante que situemos os responsáveis pela sua elaboração.  

 Esse projeto “grandioso”- adjetivo colocado sem maiores adendos no texto inicial da obra- 

de construção do livro de hinos foi realizado no governo de Fernando de Mello Vianna. Esse 

mesmo presidente autorizou a criação do Conservatório de Música da Universidade de Minas 

                                                           
37 A primeira delas foi no ano de 1925, quando ingressou no Seminário. Nove anos depois foi a Roma 

aperfeiçoar os estudos e só retornou em 1935. Permaneceu por um tempo atuando na Catedral Basílica de Nossa 

Senhora da Assunção em Mariana. Em 1959 foi nomeado Arcebispo Coadjutor e Administrador Sede Plena de 

Mariana. Um ano depois, tornou-se Arcebispo da cidade, atuando durante vinte e oito anos. 
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Gerais38, o que mostra uma aparente preocupação de seu governo em torno do aprendizado da 

música, seja por meio da organização do Hymnario e a pretensão de sua utilização nas escolas 

primárias mineiras ou da formação de musicistas e alunos do conservatório.  

 Os autores responsáveis pela organização do Hymnario são Branca de Carvalho 

Vasconcellos e Arduino Bolivar, ambos professores da Escola Normal de Belo Horizonte na 

data de confecção do livro. Sobre a primeira, nota-se uma intensa produtividade no campo 

musical. De acordo com Oliveira (2004 b), pode-se dizer, sem dúvida, que ela foi uma das 

mais representativas personagens da história do Canto como disciplina escolar nas escolas 

mineiras, durante as primeiras décadas do século XX. Natural de São Paulo, devido ao 

trabalho do pai, mudou-se para Minas e conclui os estudos na Escola Normal Modelo. 

Dedicou-se desde muito cedo aos estudos de piano e violino. Encontramos referências à 

musicista como participante de diversos eventos como concertos, festas solenes e cívicas, no 

Conservatório Mineiro, nas festas em Belo Horizonte e na Revista do Ensino por meio de uma 

série de publicações39, principalmente no ano de 1926. Sua atuação nesse periódico mostra 

seu entendimento da música nas primeiras décadas do século XX e a preocupação com a 

disciplina de Canto nas escolas. Lecionou na cadeira de Música da Escola Normal desde que 

se formou até aposentar. Mourão (1962) cita a professora Branca de Carvalho Vasconcellos 

nos Regulamentos de ensino da década de 20.  

 A respeito de Arduino Bolivar, não foram encontradas muitas referências nem nas fontes 

pesquisadas e nem tampouco em trabalhos que assinalam de forma detalhada seu 

envolvimento com a música. Mas pode-se perceber sua atuação no campo musical por meio 

da participação no Congresso do Ensino Primário em 1927. Ele ainda é autor da letra de hinos 

do Hymnario Escolar. As informações que se seguem foram basicamente retiradas da tese de 

Oliveira (2004b). Arduino Bolivar dedicou-se às letras grande parte da vida, tendo construído 

ao longo de sua vida carreira como poeta e escritor. Foi também membro da Academia 

Mineira de Letras. Sua formação humanista se deu no Internato do Colégio do Caraça. Esta 

formação contribuiu para que ele se tornasse professor de latim e língua vernácula. Foi 

professor e Diretor da Escola Normal Modelo de Belo Horizonte e dirigiu o Arquivo Público 

de Minas Gerais. Oliveira (Idem) elenca essas informações a partir do discurso de posse de 

                                                           
38 Inaugurado em 5 de setembro de 1926 por Fernando de Mello Vianna, teve grande influência na vida cultural 

de Belo Horizonte e projetou alunos e musicistas atuantes na vida artística. Em 1950 foi federalizado, tornando-

se estabelecimento de ensino superior e em 1962 integrou-se à UFMG. Esta e outras informações sobre a história 

do Conservatório estão disponíveis no site:  

https://www.ufmg.br/conservatorio/paginas/quem_somos_historia.html. 
39 A participação de Branca de Carvalho Vasconcellos na Revista de Ensino será analisada mais detidamente no 

próximo tópico que trata das outras fontes utilizadas na pesquisa. 

https://www.ufmg.br/conservatorio/paginas/quem_somos_historia.html
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Salomão de Vasconcellos na Academia Mineira de Letras. Para Vasconcellos (apud Oliveira 

2004b, p.119), “Arduino Bolivar considerava a poesia e a música como artes disciplinadoras 

das emoções”. 

 Os dois organizadores aparecem como participantes de outras atividades referentes à 

educação musical, o que pode ser percebido, por exemplo, no Cancioneiro Escolar, 

mencionado no tópico a seguir e na Revista do Ensino que traz elucidações sobre as 

participações de Branca de Carvalho e de forma mais tímida, de Arduino Bolivar, o qual 

aparece citado somente uma vez pelo periódico entre os anos de 1925 a 1932 no que se refere 

ao ensino musical.  

 

 

1.6 – Hinário Brasileiro, Cancioneiro Escolar e Hino das Vocações Sacerdotais  

 

 Além do Hymnario Escolar em Minas Gerais, foram identificados outros livros 

elaborados com o intuito de utilização no ensino na segunda década do século XX. Alguns 

apontamentos sobre alguns desses materiais, permitem tecer compreensões acerca do 

repertório priorizado no campo educacional do período, a recorrência de alguns nomes no 

cenário musical e algumas composições sugeridas por mais de uma obra. No ano do 

centenário da Independência, em 1922, foi publicado o Hinário Brasileiro, obra composta por 

16 canções, sendo treze denominadas no título como hinos. Os organizadores são João Gomes 

Junior e João Baptista Julião. De acordo com Gilioli (2003), essa coletânea se caracteriza pelo 

esforço em delinear um panteão dos símbolos musicais brasileiros. Ao contrário das outras 

obras a serem elencadas a seguir, o Hinário Brasileiro não tem prefácio, mas retrata logo após 

o índice “os compositores dos nossos hinos”, representados pelos músicos brasileiros 

selecionados para integrar o panteão. Dentre os nomes, destaca-se o de Francisco Manuel da 

Silva, apresentado na parte superior central do quadro, posição de destaque e que 

corresponderia a de patrono no cenário musical brasileiro. Aparecem debaixo dele D. Pedro I, 

Marcos Portugal, Carlos Gomes. Este é seguido de Leopoldo Miguez e Francisco Braga. Em 

posição inferior do quadro são retratados os próprios organizadores do Hinário e Antonio 

Carlos Junior com Carlos de Campos, dois amigos. A coletânea contempla as seguintes 

composições: Hino Nacional Brasileiro, Hino à Bandeira Nacional, Saudação á Bandeira, 

Hino da Independência (um de Pedro I e outro de Marcos Portugal), Hino de Proclamação da 

República, Hino da Escola Tiradentes, Hino Paulista, Canção dos Escoteiros, À mocidade 
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Acadêmica, Hino Escolar, Hino da Escola de Comércio Álvares Penteado, Hino às aves, Hino 

às árvores, Sou brasileiro e Hino ao pavilhão escolar paulista (GILIOLI, 2003). 

 É interessante destacar que algumas das músicas também integram o Hymnario 

Escolar mineiro, como é caso do Hino Nacional, Hino da Independência, Hino à Bandeira 

Nacional, Saudação à Bandeira, Hino da Proclamação da República, Hino da Escola 

Tiradentes e Hino Escolar. Isso mostra a grande circulação durante a década de composições 

de cunho patriótico, que exaltavam os símbolos republicanos, seja por meio de datas 

comemorativas, como a Independência e Proclamação da República, seja pela evocação de 

símbolos, como a bandeira do Brasil. 

No cenário da educação musical propriamente de Minas Gerais, selecionamos para 

breves considerações, dois livros além do livro de hinos mineiro, que integraram o conjunto 

de materiais encontrados referentes à música escolar. Um ano antes da publicação do 

Hymnario Escolar, Branca de Carvalho Vasconcellos e Arduino Bolivar haviam sido 

responsáveis também pela organização de um cancioneiro, citado anteriormente neste 

trabalho, o qual é estudado por Oliveira (2004b) que dedica um capítulo de sua tese à análise 

do livro de canções infantis. O autor identifica que grande quantidade das composições do 

Cancioneiro Escolar, traz mensagens de cunho moral cívico-patriótico. Dessa forma, assim 

como no Hinário Brasileiro, é possível perceber a significativa circulação de música dessa 

natureza na escolarização da década de 20. As fontes indicam a presença de elementos 

discursivos que vão ao encontro da construção de uma imagem positiva do Brasil, onde o bom 

brasileiro seria aquele comprometido com a pátria. 

Os dois livros de Branca e Arduino foram compostos para o ensino primário e trazem 

aproximações e diferenças em sua organização. Em primeiro lugar, observa-se a tarefa 

conferida aos dois educadores na contribuição para as aulas de Canto no estado de Minas 

Gerais. Em 1925 os organizadores, no prefácio do Cancioneiro, relatam terem sido relutantes 

na tarefa de organização do livro de canções, justificando o pouco tempo que lhes havia sido 

dado e o clima pouco favorável para este tipo de projeto, visto que para eles, no Brasil, 

existiam escassas iniciativas desse tipo (OLIVEIRA, 2004b). Por fim, argumentam que 

aceitaram a tarefa somente quando tomaram conhecimento de que o governo não pretendia 

que o Cancioneiro fosse um projeto acabado, mas sim o início de planos maiores dentro da 

integração da reforma de ensino que visava transformar as escolas em centros de alegria.  

Sobre essa informação, vislumbra-se a possibilidade de que o Hymnario possa ter sido parte 



59 
 

de um projeto do governo - e não uma obra isolada - para ampliar a participação da música na 

escolarização do estado de Minas Gerais.  

Os debates que ganharam força a partir do início da década de 1920 eram grande parte 

baseados em argumentos que caracterizavam as práticas usuais de ensino como ultrapassadas. 

Propunham renovações na educação por meio de reformas que levassem em conta o aluno 

enquanto um sujeito que desenvolveria habilidades e criatividade se estimulado 

adequadamente. Nesse contexto de discussões sobre as práticas e métodos mais adequados 

para romper com o ensino tradicional, meramente baseado na memorização e repetição, os 

grupos escolares 

[...] nos anos 1920 e 1930, sofreram alterações na forma e na cultura escolares que 

constituíam. As reformas de ensino, inspiradas em ideias escolanovistas em que pese 

a diversidade de propostas que defendiam e de suas diferentes realizações, tenderam 

a ressignificar tempos e espaços escolares (FARIA FILHO e VIDAL, 2005, p.28). 

 

Nesse processo de ressignificação e necessidade proclamada de novas roupagens para 

a educação, uma das propostas centrais referia-se à centralidade da criança nos processos 

escolares e a importância de se promover a criatividade e a autonomia infantil por meio de 

atividades que estimulassem esse processo. 

Se considerarmos que manifestações musicais provocam usualmente sentimentos de 

alegria e animação e estimulam potencialidades criativas, tanto no ouvinte atento, quanto no 

cantor, pode-se pensar na crescente importância que parece ter sido atribuída à música nos 

espaços escolares na documentação da década de 1920 e nas relações desse processo com um 

movimento maior que nesse momento ganhava força nos debates educacionais e políticos, a 

renovação proposta pelas ideias escolanovistas40. Percebem-se nas propostas educacionais, a 

relação e aproximação de preceitos pedagógicos e políticos que se mesclaram para produzir os 

efeitos de verdade da República. 

O prefácio da obra Cancioneiro, de acordo com Oliveira (2004a,b) ainda traz em seu 

texto a idéia de que o povo mineiro seria um povo triste e que a intenção das músicas no livro 

de canções era justamente animar o espírito infantil e romper com a melancolia até então 

reinante. Tanto parecem ter se empenhado com essa canção, que os organizadores 

selecionaram em sua maioria canções que traziam palavras de fácil pronúncia e versos 

                                                           
40 Embora as fontes por vezes nos indiquem uma crescente importância atribuída à música nas escolas na década 

de 20, veremos posteriormente neste trabalho que o Canto, ainda assim não era relegado ao estatuto das 

disciplinas consideradas mais fundamentais. Um exemplo disso é o tempo destinado às aulas de educação 

musical com duração de dez minutos apenas. 
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simples. No entanto, não é a mesma situação encontrada no Hymnario de 1926, que parece se 

preocupar tanto com a questão de mensagens patrióticas, de amor à escola, à religião ou a 

família, que deixa um pouco a desejar no que se refere à preparação de um repertório 

aparentemente mais voltado para o público primário, composto por alunos em processo de 

alfabetização ou recém alfabetizados devido ao grau escolar em que se encontravam. As duas 

obras musicais organizadas por Branca de Carvalho Vasconcellos e Arduino Bolivar 

permitem tecer compreensões acerca da pretendida educação musical e de repertório 

selecionado para compor as aulas do ensino primário. Elaboradas em períodos próximos, 

parecem fazer parte de um projeto que visava levar a música para as escolas, alegrar as 

crianças, mas valendo-se claramente de um conteúdo discursivo moralizante e permeado de 

valores proclamados pelos simpatizantes e atuantes na construção da imagem da República 

brasileira. Contabilizando 74 canções, além das músicas voltadas para ideais cívicos e 

patrióticos, encontram-se no Cancioneiro, composições com as seguintes temáticas 

elaboradas por Oliveira: Passarinhos e crianças, amor à natureza, músicas e brincadeiras, 

religião e moral, amor à escola, amor à família, amor ao trabalho, e, por último, 6 canções que 

o autor não abrange dentro das temáticas elaboradas. Por outro lado, o Hymnario Escolar, 

além de ser um livro menor, com 43 músicas, foi dividido em três temáticas, pois os 

organizadores concentraram-se mais em trazer nas composições, além das mensagens 

patrióticas, outras que se relacionam ao trabalho e à escola41, e, também, família e religião. 

O acervo da Escola Estadual Dom Benevides, além do exemplar do Hymnario, 

também guarda uma parte de um Cancioneiro, que está anexada em outro livro, porém 

faltando muitas páginas e visualmente mais danificado. Não foi possível identificar se o maior 

desgaste se deu por um uso maior ou por falta de cuidados, mas a posse das duas obras indica 

que tanto uma quanto a outra parecem ter tido visibilidade no ensino primário em Mariana. 

Além disso, a documentação, como mencionado anteriormente neste trabalho, comporta mais 

dois títulos referentes à educação musical. Um deles é um livro com diferentes tipos de 

composições, concentrando-se mais fortemente também naquelas referentes a um sentimento 

de veneração e amor ao Brasil, mas trazendo também indicações de títulos de valsa, uma 

composição de samba, intitulada Sintonia do Café e ainda hinos religiosos, como o Hino das 

Vocações Sacerdotais, sendo que a capa apresenta o título deste hino. 

                                                           
41 Trabalho e escola foram selecionados para compor a mesma temática por serem usualmente relacionados nas 

composições que tratam do assunto. Em outras palavras, a escola é a instituição por excelência do futuro 

trabalhador. 



61 
 

Já o segundo livro pertencente ao acervo é uma obra que contém partituras diversas, 

muitas delas confeccionadas manualmente. É nessa coletânea de partituras, aparentemente 

músicas avulsas que foram reunidas em uma única encadernação, que se encontra a parte do 

Cancioneiro Escolar. Embora os livros não apresentem a data das canções, percebe-se que 

muitas delas foram elaboradas posteriormente ao Hymnario e Cancioneiro, já que 

encontramos, por exemplo, homenagem a Juscelino Kubitschek e a Villa-Lobos, o primeiro, 

presidente da República de 1956 a 1961 e o segundo atuante na educação musical 

principalmente a partir da década de 1930. Ainda que as canções possam referir-se a período 

posterior, a existência dos livros, a preocupação de reunir as canções, marcas à caneta 

encontradas em algumas páginas, a escrita manual de algumas partituras e mesmo o cuidado 

em preservar as obras musicais, parecem indicar a preocupação do antigo grupo escolar com a 

educação musical ao longo de sua história, com resquícios até os dias atuais por meio da 

memória e mesmo da presença de alguns instrumentos que parecem ter servido à educação de 

outrora e são ainda conservados com grande zelo pela direção atual da escola.  
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CAPÍTULO II - JORNAIS E A REVISTA DO ENSINO COMO FONTES DE 

PESQUISA PARA A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MUSICAL 

A prática historiográfica alterou-se significativamente nas últimas décadas do século 

XX, com as propostas de investigação da chamada Nova História, que buscou aproximar-se 

de outras ciências sociais e humanas como a Sociologia, a Antropologia, Psicologia e a 

Lingüística. Esse alargamento das fronteiras fez com o que o historiador repensasse suas 

práticas e métodos e buscasse novos aportes para as pesquisas. Com isso, promoveu-se uma 

renovação temática, caracterizando-se principalmente pela busca por novas fontes que 

conseguissem responder às questões propostas pelas pesquisas que até então não tinham sido 

enfrentadas. Assim, a história do cotidiano, por exemplo, passou a suscitar maior interesse, 

alterou-se a própria noção de documento histórico, dentre outras questões que os historiadores 

tem acompanhado nos trabalhos mais recentes. 

A par dessa renovação historiográfica empreendida com mais ênfase a partir da década 

de 70, procuramos nos atentar para a importância da utilização de outras fontes além da 

análise dos documentos do Grupo Escolar Doutor Gomes Freire. Burke (1992, p.16), ao 

discorrer sobre os princípios da Nova História considera que “[...] se os historiadores estão 

mais preocupados que seus antecessores com uma maior variedade de atividades humanas, 

devem examinar uma maior variedade de evidências”. A historiografia educacional 

compartilha da perspectiva de que diferentes fontes podem ser analisadas na busca pela 

compreensão de temas educacionais42. A partir dessa perspectiva historiográfica crítica que 

evidencia as possibilidades de enriquecimento dos trabalhos por meio do cruzamento de 

diferentes tipos de fontes, optamos pela análise de outros materiais que se mostraram 

pertinentes para os fins desta pesquisa. 

Com o intuito de buscar indícios sobre práticas musicais no Grupo Escolar Doutor 

Gomes Freire e em Mariana, foi realizada uma vista ao Museu da Música da cidade. 

Localizado nas proximidades do Seminário da localidade, esse museu abriga um riquíssimo 

acervo para quem se interessa pela música difundida em diferentes temporalidades, além de 

                                                           
42 Contribuição importante no tratamento das diferentes fontes utilizadas no decorrer da pesquisa é o livro Fontes 

Históricas, organizado por Carla Basanezi Pinsky (2008), que traz uma série de contribuições no que se refere a 

abordagens específicas, metodologia de trabalho e técnicas variadas. Os autores responsáveis por cada capítulo 

da obra compartilham o variado leque de fontes que o pesquisador pode recorrer. Além disso, a obra possibilita o 

acesso à metodologia e às especificidades no tratamento de diferentes fontes, temas e metodologias. 
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oferecer aulas, promover concertos e oficinas musicais43. A visita no estabelecimento nos fez 

compreender a forte presença da música na sociedade marianense de outrora e como ainda é 

viva essa memória atrelada a um passado sonoro que guarda o nome e a atuação de muitos 

compositores. Um dos trabalhos do historiador da educação é fazer pontes entre o passado em 

suas diferentes manifestações e pensar nas continuidades, permanências e rupturas. O acervo 

do Museu comporta documentos que vão desde o século XVIII até documentação mais atual 

utilizada nas atividades musicais da instituição. No que se refere ao período elucidado nesta 

dissertação, foram encontradas 30 caixas que contêm partituras musicais.  Vasculhando o 

acervo, percebe-se a importância atribuída à musicalidade em Mariana, o que pode se tornar 

uma pista quando pensamos no Hymnario encontrando no acervo do grupo escolar enquanto 

pertencente a um meio social que se preocupava em levar música à população. Para fins deste 

trabalho, não foi feita uma análise minuciosa das partituras encontradas no Museu da Música, 

visto que este não ser esse o objetivo almejado. No entanto, torna-se enriquecedora a 

informação da presença da música na história de Mariana ao longo da história da cidade. 

É possível perceber, para o período que compreende fins do século XIX e início do 

XX, a abertura para o trabalho de músicos em bandas, orquestras, espetáculos. A sonoridade 

se fazia ouvir pela atuação de diferentes artistas que se apresentavam nas praças, teatros e 

outros espaços difusores da cultura musical e se instalavam pelos espaços das cidades. Jardim 

(2003), referindo-se ao início do período republicano, identifica que: “A editora de música 

teve para músico popular deste período praticamente a mesma importância que teve a 

indústria do disco após a década de 30” (p.83). Estas colocações indicam uma significativa 

produção cultural em termos musicais. A presença de partituras e a importância conferida 

pelos jornais de Mariana aos eventos que espalhavam as músicas pelas ruas da cidade 

denotam um passado repleto de sons, ocorrência que ainda se estende pelos eventos culturais 

atuais na localidade.  

A existência do Museu, das partituras e das associações musicais que atuaram ao 

longo da história de Mariana, muito podem nos dizer sobre a importância atribuída à música 

na cidade. Ainda hoje, destaca-se a forte atuação dessa atividade cultural, o que é 

                                                           
43 Para maiores informações sobre a localização e os projetos desenvolvidos pelo Museu da Música, consultar o 

site: http://www.mmmariana.com.br/.  
 

http://www.mmmariana.com.br/
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demonstrado pelo cadastro de 11 bandas civis no ano de 2014 e pelos diversos eventos que 

contam com a sua participação44. 

No ano de 1901 foi criada na cidade de Mariana, pelo político Gomes Freire de 

Andrade, filiado ao partido republicano, a Banda União XV de Novembro. Costa (2012) em 

sua dissertação de mestrado identifica fortes relações da atuação dessa banda com os ideais 

políticos do período, visto que a mesma, além de ter sido criada por Gomes Freire de 

Andrade, participava ativamente dos eventos cívicos da cidade, levando mensagens 

patrióticas que representavam os discursos daqueles que defendiam a República. Na manhã do 

dia 15 de Novembro de 1901, a primeira apresentação da banda se iniciou com um “Vivas à 

República”. Costa (Idem, p.01), valendo-se das informações do memorialista Elias Salim 

Mansur, traz detalhes dessa festividade: 

Entre calorosos vivas à República, erguidos pela “União” e pela população, um 

grande clima de animação contagiou as ruas de Mariana, que se encontravam 

vistosamente ornamentadas com vários arcos de folhagem, que prendiam flâmulas. 

Segundo o memorialista Elias Salim Mansur, naquela ocasião, constituía nota 

sonante a presença da “União XV de Novembro”. O programa festivo contava com 

uma missa às nove horas. Porém, antes dessa hora, formou-se um préstito cívico, 

procedido por 22 meninas, dispostas em duas alas, trajadas de branco, ostentando 

cada uma um barrete frígio e, a tiracolo, uma fita verde-amarela, enquanto nas mãos 

empunhavam bandeirinhas, contendo o nome de cada estado do Brasil e do Distrito 

Federal (representando os estados federalistas). Ao fundo, à igual distância das alas, 

uma se destacava vestida de túnica verde e manto azul sobre o braço esquerdo, cuja 

mão segurava a bandeira nacional. Era a República. O préstito se organizara na 

Praça da Independência (atual Praça Gomes Freire) e, incorporando tal 

comemoração, estava a banda “União XV de Novembro” cujos músicos, após uma 

vibrante execução do hino nacional, desfilaram ao som de marchas festivas e 

dobrados, entoando a cada passo canções patrióticas. (Nota: Mansur se refere ao 

Hino Nacional composto para bandas por Francisco Manuel da Silva). 

A União XV de Novembro, a partir das apresentações musicais, transmitia para a 

população as imagens que se queria construir da República. Era presença constante e 

garantida nas datas cívicas e, ao entoar hinos patrióticos, reforçava o sentimento de 

patriotismo que se queria afirmar. Observa-se a produção de uma verdade que se queria 

instaurar a partir de um discurso fortemente engajado com as questões políticas e sociais do 

período. Os membros da banda, por meio do repertório que privilegiava os projetos dos 

                                                           
44 Dentre as bandas ainda atuantes, pode-se citar, por exemplo, a Sociedade Musical São Caetano, a terceira mais 

antiga de Minas Gerais, com 179 anos; a Sociedade Musical União XV de Novembro, que em 2015 completou 

114 anos; e a Sociedade Musical 8 de Dezembro, que também já comemorou o centenário em 2014.  No site da 

Prefeitura Municipal de Mariana, é possível buscar mais informações referentes às bandas no portal de notícias 

http://prefeitura2014.pmmariana.com.br/. Além disso, é possível fazer uma busca pelas bandas cadastradas no 

site http://www.programabandasdeminas.com.br/bandas. 

 

http://prefeitura2014.pmmariana.com.br/
http://www.programabandasdeminas.com.br/bandas
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republicanos, trabalhavam para a construção e o reforço de uma identidade que enaltecia o 

amor e fidelidade à pátria. 

Além da União XV de Novembro, percebe-se também que a Banda São José, 

fortemente destacada pelo jornal O Cruzeiro no início da década de 1930, está presente nas 

referências que são feitas a festas religiosas, mas sua participação não se restringia aos 

eventos da Igreja.  Costa analisa também a Sociedade Musical São Caetano entre os anos de 

1890 a 1930, atual distrito Monsenhor Horta pertencente à Mariana. Para essa autora, a 

presença nas festas civis, políticas ou religiosas nas quais se apresentam, faz com que as 

bandas incorporem cada vez mais os discursos sociais (COSTA, 2012).  

Além da presença das bandas atuando como difusoras dos projetos republicanos, as 

partituras, no início do século XX possibilitavam que se tomasse conhecimento das novidades 

no campo musical. A leitura musical era importante para diferentes grupos sociais e se 

constituía como um saber que se infiltrava nos meios sociais. A escola, como uma instância 

cultural, procurava se colocar a par dessas tendências, adotando as partituras como um saber 

necessário para o entendimento dos signos musicais. 

É preciso reiterar, no entanto, que a escola não aceitava que qualquer tipo de repertório 

fizesse parte do ensino. Era preciso selecionar, julgar como adequadas ou não as práticas 

musicais que circulavam na sociedade. Havia, por parte dos intelectuais do período, a 

necessidade da criação de um repertório específico, que trouxesse características das músicas 

que eram consideradas cultas e que circulavam nos espaços freqüentados pelos grupos sociais 

mais abastados, como as óperas, valsas, e como veremos adiante, até mesmo os hinos que 

figuravam entre as comemorações e festas nos espaços urbanos.  

 

2.1 – Imprensa, música e aspirações republicanas em Mariana 

 

Os legisladores se preocuparam também em trazer orientações sobre o como ensinar e 

o que ensinar, elaborando propostas teóricas e metodológicas para o ensino musical. Ainda 

que a música didática apresentasse muitas particularidades, percebe-se a estreita relação entre 

o meio cultural e a escolarização. Para compreender essa relação entre o repertório musical 

elaborado pela escola e aquele que circulava em eventos sociais, foram analisados jornais da 
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cidade de Mariana do fim da década de 1920 e início da década de 1930. Essas fontes 

mostraram-se de extrema importância para se refletir sobre o contexto histórico, político, 

econômico e social da cidade e sobre o espaço conferido à educação e à música na sociedade 

da época. Ao refletir sobre meios em que circularam objetivos republicanos, nos voltamos às 

propostas de Foucault (1996) para pensar de forma crítica os discursos, trazendo à tona os 

processos de difusão, interdição e outros poderes mobilizados nos acontecimentos 

discursivos. No caso da música elaborada para a escola, tomou-se como base discursos, 

incorporados nas letras e músicas das canções que procuravam legitimar o período 

republicano por meio de uma exaltação do país, aos seus heróis, grande esperança depositada 

no futuro, valorização do homem trabalhador e valorização da instituição escolar como 

promotora de progresso e desenvolvimento sócio-econômico. Por outro lado, nos processos 

de interdição estavam todas aquelas músicas que de alguma forma feriam os princípios 

proclamados pelos defensores da República. 

 É possível refletir ainda se a música possuía visibilidade nos eventos da cidade e a 

influência ou presença do grupo escolar nesses eventos. Vale destacar que os jornais, assim 

como as revistas estão sendo cada vez mais requisitados nas pesquisas historiográficas. Vavy 

Pacheco Borges assinala (apud Luca, 2008. p.130) que 

[...] parece-me interessante registrar que o pequeno uso da imprensa com fonte 

apontado no início dos anos 1970, inverteu-se completamente: nota-se hoje nos 

resumos (das teses e dissertações consultadas) um frequente uso da imprensa, seja 

como meio fundamental de análise das idéias e projetos políticos, da questão social, 

da influência do Estado e da censura, etc, seja como fonte complementar para a 

história do cotidiano. 

 Tendo em vista o alcance da imprensa na historiografia, nos valemos das 

contribuições dos jornais como uma fonte complementar para buscarmos questões do 

cotidiano da cidade de Mariana e possíveis repercussões da música da cidade nesse período. 

São analisados os jornais O Cruzeiro45 e O Germinal46. Os dois impressos trazem indícios que 

                                                           
45 Criado em 1929 pela União dos Moços Católicos. 
46 O Jornal Rio Carmo, foi fundado em 1901 e em 1905 passou a se chamar O Germinal. Funcionou como porta-

voz do partido republicano em Mariana (COSTA, 2012). Assim como a Banda União XV de Novembro, esse 

jornal foi criado por Gomes Freire de Andrade. Importante salientar dois pontos a respeito de Gomes Freire de 

Andrade. O primeiro deles refere-se à atuação do político frente a questões propriamente do Grupo Escolar, que 

inclusive teve o seu nome durante o período de 1914 a 1931. Nas referências deste trabalho, constam trabalhos 

coordenados pela professora Rosana Areal de Carvalho sobre a influência de Gomes Freire no cenário político 

da cidade de Mariana e nas suas relações com o diretor José Ignacio de Sousa. A segunda informação é que 

Gomes Freire, além de criador do jornal O Germinal foi também responsável pela criação da Banda União XV 

de Novembro. 
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possibilitam relacionar a música para a escolarização e a música em circulação no meio 

social.  

Tratando-se especificamente da constituição de saberes escolares e da disciplina de 

Canto, neste capítulo faz-se também uma análise da Revista do Ensino, periódico destinado 

aos profissionais da educação de Minas Gerais e ainda, da legislação referente à música nas 

escolas primárias em Minas Gerais em fins do século XIX e início do XX. As reflexões feitas 

a partir da análise dialogam com as perspectivas teórico-metodológicas da cultura material 

escolar, da micro-história e com as contribuições de Michel Foucault no que se refere 

principalmente aos conceitos de discurso e disciplina. São muito relevantes também as 

leituras realizadas acerca da educação na primeira metade do século XX e especialmente da 

educação musical.  

Para a análise de jornais, foi realizada consulta em dois arquivos da cidade de 

Mariana. São eles a Casa de Cultura e o Arquivo Particular de Rafael Arcanjo dos Santos, sob 

guarda do Centro de Pesquisa em Linguagem, Memória e Tradução - ICHS/UFOP47. O jornal 

O Cruzeiro pertencia à Igreja, mas além de notícias religiosas se mostrava fortemente 

engajado com as questões políticas da época. O Germinal, o outro impresso analisado, deixa 

clara sua simpatia e defesa da República. A leitura do trabalho realizado por Carvalho, Faria e 

Marques, (2006a), forneceu uma importante contribuição na análise desses documentos. Ao 

realizar pesquisas com essas fontes, constataram que 

[...] se tratando de jornais, vamos compreendendo que a presença ou a ausência de 

informações quanto à educação estão vinculados à linha editorial assumida pelo 

mesmo. Por exemplo: um jornal de posição republicana assumida dedica ao assunto 

“grupo escolar” um espaço bem mais amplo, dada a hierarquia do tema para a 

construção de uma nação republicana, que se quer moderna e culta (p.04). 

Estamos lidando com dois jornais que se preocupam com questões políticas, e nota-se 

que fazem referência constante ao grupo escolar da cidade, o que mostra a visibilidade da 

instituição no cenário político e social ao qual se debruça a imprensa. A escolha do O 

Cruzeiro se deu em função de ser um impresso que circulava com regularidade e registrava 

com detalhes os grandes eventos de Mariana, até mesmo os que não estavam ligados ao 

catolicismo. As páginas referentes às festividades são tão detalhadas que chegam a ocupar até 

três páginas em alguns números do jornal. É importante informar que, esse jornal começou a 

                                                           
47 Este último arquivo abriga um acervo que contém outros jornais do período. No entanto, como os jornais não 

são a principal fonte dessa pesquisa, optamos por analisar os dois que se apresentavam com maior número de 

exemplares para o período que nos interessa. 
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circular em 1929. Não encontramos nada relacionado à imprensa marianense antes desse 

período a não ser por meio do outro jornal analisado, o O Germinal. No entanto, 

consideramos a relevância dessa análise no que tange a pensar os anos finais da década de 20 

e o início dos anos 30, já que não há o intento de restringir o estudo do Hymnario e das outras 

fontes ao ano de 1926, tendo em vista que os objetos circulam e conferem significados ao 

meio em que são produzidos não somente no momento de sua produção. Ao invés disso, o 

Hymnario serve como um pretexto para o estudo da difusão da música e do canto no Grupo 

Escolar Doutor Gomes Freire, em Mariana e em Minas Gerais em anos antes e depois da sua 

publicação. Desta forma, o recorte temporal não foi delimitado rigidamente, já que 

consideramos que uma prática ou materialidade pode trazer ressonâncias que se estendem 

pelo tempo e o espaço.  

Em relação ao O Germinal, iniciamos a análise no ano de 1925 e nos estendemos até o 

ano de 1931, procurando evidenciar os laços que se faziam presentes entre a educação da 

cidade de Mariana, a música e as relações de poder que aparecem na imprensa. Carvalho, 

Marcusso e Viera, (2009), empreenderam pesquisa sobre esse periódico e suas imbricações 

para a história local e regional no que se refere à história educacional e especialmente ao 

Grupo Escolar Doutor Gomes Freire. O trabalho desses autores trouxe relevante contribuição 

no intento de pensar também o que nos revela a imprensa sobre a cidade de Mariana e sobre a 

educação com ênfase em pensar a música dentro do cotidiano dos indivíduos desse período. 

A análise dos jornais forneceu diferentes subsídios para se pensar nas questões a que 

nos propomos. Percebe-se a movimentação pela cidade de Mariana e a presença da música e 

do grupo escolar nas festividades. Nota-se ainda o destaque atribuído aos ideais republicanos 

de civilidade, ordem, disciplina e moral. Esses ideais chegavam à população por meio de 

discursos aparentemente neutros, publicados nos jornais, presentes nas festividades e músicas 

na sociedade. Mascarava-se seu poder e a força de verdade que se queria difundir aparecia 

como algo natural. Os jornais, responsáveis por levar informação às pessoas, preocupavam-se 

recorrentemente com mensagens voltadas para posições republicanas, como aquelas voltadas 

para o patriotismo, por exemplo. Dessa maneira, de acordo com Silva (2008), que reflete 

sobre a relação entre corpo e poder em Foucault, “O poder se efetiva na estrutura social 

engendrando-se entre os indivíduos como numa rede. Ele atua como micro-relações em todas 

as direções e em muitas instâncias da sociedade” (p.97). Essas relações são percebidas em 

diversas passagens dos jornais, que trazem as notícias sobre a cidade e ressaltam a 
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importância dos projetos republicanos almejados por políticos e intelectuais e outros grupos 

interessados em forjar uma visão positiva da República. 

Dentre esses projetos, mirava-se a escola, instituição que produziria os indivíduos do 

novo regime político. Dóceis, saudáveis, patriotas, obedientes aos preceitos em voga. Em 27 

de outubro de 1929 o O Cruzeiro, referindo à Festa de Cristo Rei, publica: 

Todas as solennidades foram abrilhantadas por um excellente coreto de senhorinhas, 

executando o harmonio a senhorinha D. Francisca Bicalho e pela Banda Musical S. 

José, sob a competente regencia do Unionista Vicente Angelo das Mercês (O 

Cruzeiro, Mariana, 27 de outubro de 1929).  

Esse trecho foi escolhido por retratar a presença da Banda São José, que por sinal era 

participativa em muitas manifestações da cidade e aparece de forma recorrente em diferentes 

eventos sociais. Nota-se ainda a presença da senhora Francisca Bicalho, professora do grupo 

escolar. Não é incomum encontrar artigos nesse jornal que mencionem o corpo docente da 

instituição de ensino, a diretoria e mesmo outros funcionários. Na seção de aniversários, 

observa-se constantemente os nomes dos trabalhadores do grupo, o que mostra o destaque 

conferido pelo periódico aos profissionais da educação da cidade. O grupo escolar também 

era constantemente citado e notícias sobre a educação eram divulgadas. Essas informações 

fornecem subsídios para se pensar nas iniciativas e estratégias discursivas de projetar os 

grupos como importantes instituições sociais. Além do Grupo Escolar Doutor Gomes Freire, 

aparecem muitos artigos sobre o Colégio Providência48, que também recebia grande atenção 

do periódico e destacava-se em meio às instituições educadoras de Mariana.  

A presença da música se fazia sentir em datas comemorativas. Com grande pompa a 

cidade saudava as datas cívicas, os grandes heróis e as figuras de destaque que visitavam 

Mariana, ou ainda os políticos republicanos. Assim, em 16 de Julho de 1930, aniversário da 

cidade, o O Cruzeiro anunciava as festividades ocorridas.  

Não passou despercebida entre nós a magda ephemeride de descobrimento da cidade 

do Carmo. [...] À noite, em frente da Cathedral, a sociedade Musical S. José 

promoveu festiva retreta, executando ali vasto e variado repertorio, que despertou no 

meio da grande assistencia ruidosos applausos. [...] Com o Hymno de Marianna 

encerraram-se as festividades desse dia memoravel para os mariannenses, 

reproduzindo o Ribeirão do Carmo os echos saudosos das ultimas notas, que se 

confundiram com o farfalhar subtil das palmeiras do alto do Cruzeiro que lá de cima 

abençoa a cidade (O Cruzeiro, Mariana, 2 de agosto de 1930).  

                                                           
48 Foi fundado em 1850, por Dom Antônio Ferreira Viçoso, então Bispo de Mariana. Dom Antônio Ferreira 

Viçoso, solicitou e obteve a vinda das Filhas da Caridade da França para o Brasil, onde ainda não eram 

conhecidas. Para maiores informações, consultar o site da instituição http://colegioprovidencia.com.br/ . 

http://colegioprovidencia.com.br/
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Enquanto o O Cruzeiro conferia destaque à atuação da Banda S. José, O Germinal 

exaltava as festividades protagonizadas pela Banda União XV de Novembro. Não é de se 

estranhar essa preferência, tendo em vista que o diretor do jornal, o médico e político Gomes 

Freire de Andrade, era também o criador da banda. É interessante notar, entretanto, que no 

início do século XX circulavam e eram escritas muitas modinhas, lundus, teatro de ópera, 

dentre outras canções que alegravam o cotidiano das pessoas, trazendo mensagens de amor, 

de desilusão e outros temas ligados à vida e aos afetos. Ainda que se saiba da existência 

dessas canções, o que é confirmado pelo acervo documental do Museu da Música e do fundo 

de Musicologia do Museu da Inconfidência em Ouro Preto49, não são feitas referências a elas 

nos jornais O Cruzeiro e O Germinal nos exemplares analisados. A imprensa da cidade 

aparentemente dava ênfase a registrar as festas que traziam um repertório carregado de 

símbolos e discursos que ganhavam força no período. Os hinos, por exemplo, aparecem 

frequentemente nas solenidades. Quando Foucault (1996) estuda os princípios de exclusão 

dos discursos, um dos que são colocados é o da rejeição e separação. Alguns discursos não 

circulam como os outros, ocorrendo uma seleção do que deve e o que não deve aparecer. No 

caso dos jornais de Mariana, a análise aponta para certa exclusão de determinadas músicas, 

enquanto outras aparecem registradas em diversas festividades, o que mostra também a 

difusão de que fala Foucault. O silêncio dessa documentação em relação a outras músicas 

aponta para a relação entre a imprensa marianense e os discursos que exaltavam os modos de 

vida retratados pelas festas cívicas, pela moral, pátria e outras instâncias consideradas 

civilizadoras na visão dos agentes que buscavam propagar os discursos republicanos. 

Dando continuidade à reflexão sobre o tipo de música que os jornais mais atribuíam 

visibilidade, chamou a atenção na análise do O Cruzeiro um artigo publicado no ano de 1931, 

mais especificamente no dia 28 de Janeiro. Refere-se a uma excursão feita à Mariana pelo 

maestro Villa Lobos. Heitor Villa Lobos é considerado o principal personagem na difusão do 

canto orfeônico no Brasil e o fato de que visitou a cidade mineira nos fornece pistas para se 

pensar na importância atribuída à música nesta localidade. 

Dentro pouco tempo chegarão á nossa terra os afamados artistas patricios Maestro 

Villa-Lobos, Souza Lima e Lucilia Villa Lobos, que tanto tem honrado o Brasil no 

estrangeiro, onde residem ha annos. Estes valentes artistas e insignes patriotas, vêm 

trazer-nos as suas artes, tão discutida a de um, tão aclamada a de outro, mas muito 

                                                           
49 Dentre outros documentos musicais de diversas localidades do Brasil, o Fundo de Musicologia do Museu da 

Inconfidência, abriga acervos referentes à Mariana e Ouro Preto. Para maiores informações, 

http://www.museudainconfidencia.gov.br/interno.php?pg=musicologia_colecao_de_manuscritos_default&codig

o=5. 
 

http://www.museudainconfidencia.gov.br/interno.php?pg=musicologia_colecao_de_manuscritos_default&codigo=5
http://www.museudainconfidencia.gov.br/interno.php?pg=musicologia_colecao_de_manuscritos_default&codigo=5
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impregnadas do enthusiasto amor pelo nosso paiz (O Cruzeiro, Mariana, 28 de 

Janeiro de 1931). 

Neste mesmo texto, há um trecho referente à exaltação da música enquanto uma arte 

com grandes intenções cívicas e patrióticas: “Qual outro fim então, semear o bom gosto pela 

musica pura, pela verdadeira arte com elevadas intenções civicas e patrioticas, viriam numa 

abnegação incalculável nos visitar?” (O Cruzeiro, Mariana, 28 de Janeiro de 1931). A 

existência de duas bandas, as partituras antigas encontradas no Museu da Música e essa 

excursão parecem apontar para a idéia de que Mariana tinha uma efetiva ligação com a 

música que perdurava no tempo, desde o século XVIII. O Museu nos permite uma visita pelas 

memórias musicais da cidade. Essas lembranças mobilizadas a partir da materialidade das 

partituras e instrumentos musicais podem provocar no pesquisador e no visitante uma atitude 

de estranhamento frente à instituição e a busca pelas memórias musicais da localidade, palco 

de uma forte presença religiosa e musical desde séculos passados. A atitude metodológica a 

qual nos convida a cultura material escolar de procurar nos mais diversos objetos a 

materialidade das práticas, trouxe a compreensão de que jornais e o Museu da Música em 

Mariana teriam muito a dizer sobre a educação musical de outrora na cidade, seja ela atrelada 

à escolarização, seja difundida por meio de festas e discursos em circulação no período. Para 

ampliar a análise, Foucault traz subsídios para se pensar em como essa educação estava em 

relação com discursos que traziam a almejada postura de ordem e disciplina para a população. 

Deveriam ser controladas as posturas corporais e incorporados gestos que lembravam atitudes 

militares nos alunos e nos hinos cantados nas festividades. 

O jornal O Germinal também traz uma série de elementos que vão ao encontro das 

questões colocadas na análise do O Cruzeiro. O período analisado neste trabalho refere-se a 

alguns exemplares dos anos de 1925 a 1931. Buscou-se problematizar e pensar os periódicos 

enquanto materiais que nos dizem muito sobre a sociedade em que circulam.  

 Conforme já assinalado, O Germinal, de forma recorrente se referia à atuação da 

Banda União 15 de Novembro. Assim o fez, por exemplo, nas comemorações do “Dia da 

República” em 1901, conforme mencionado anteriormente. Muitos anos depois, já em 1930, 

foi encontrada outra referência a essa data cívica. O jornal ressalta que o dia quinze de 

novembro era a mesma data que deu o nome à banda.  

A União 15 de Novembro, essa gloriosa associação musical [...]. A postos os seus 

socios puderam elles ensaiar um ligeiro, mas escolhido programma musical, com 

que encheram de bellos sons as ruas de nossa velha cidade” (O Germinal, ano 

XXVI, 5 de Dezembro de 1930).  
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Encontramos muitas outras referências à atuação dessa banda nos eventos que 

contaram com a cobertura do jornal. O Germinal publicou uma série de textos sobre o grupo 

escolar e sobre a situação do ensino em Mariana, a qual sempre era exaltada, o que é 

justificável por se tratar de um jornal de posições claramente republicanas e que, portanto, 

exaltavam os símbolos da República, tais como essas instituições de ensino que tinham a 

pretensão de ser modelares na sociedade da época. Muitos artigos acerca das visitas de 

políticos também são escritos, inclusive a de Fernando de Mello Vianna em 1926. A partir da 

pesquisa em torno de O Germinal e do jornal O Cruzeiro, buscou-se enriquecer a análise que 

se desdobra da questão principal, qual seja o Hymnario Escolar no ensino primário da cidade, 

para a presença da música em outros espaços. As músicas do período republicano retratadas 

pelas fontes jornalísticas trazem à tona valores morais para a sociedade que se almejava 

formar e, assim, fora dos espaços escolares também percebemos a presença uma educação 

musical fortemente engajada nos projetos para a República. Essa se expressava por meio dos 

eventos comemorativos da cidade de Mariana, como o dia da Proclamação da República, 

visitas de políticos e outras solenidades e outras datas que ajudavam na propagação de valores 

cívicos e patrióticos. Em muitos dos eventos, destacava-se a presença das instituições de 

ensino, como o grupo escolar da localidade ou o colégio Providência. Dessa forma, mostrava-

se a importância e centralidade da educação escolar nos meios sociais e nas festividades. 

A proposta de análise dos jornais O Cruzeiro e O Germinal decorre da compreensão 

de que existe um jogo de relações entre a educação escolarizada e o meio cultural em que se 

tornam possíveis determinadas práticas escolares. O surgimento do repertório musical que 

aparece com a forte presença de hinos patrióticos desde o século XIX, estendendo-se para o 

século XX, foi possível a partir de mentalidade atenta para idealizações de um Brasil 

fortemente engajado em questões consideradas importantes tanto para o desenvolvimento 

social, quanto político e econômico. Os hinos contribuíam para as idealizações elaboradas 

pelos indivíduos que participavam dos debates republicanos50, que em linhas gerais, 

procuravam construir uma imagem positiva do Brasil, evocando fatos do passado, como a 

abolição da escravidão e a proclamação do sistema republicano e, ao mesmo tempo, 

enaltecendo o presente e o futuro. 

                                                           
50 Para José Murilo de Carvalho (1990) existiam, basicamente, três grupos republicanos: o primeiro deles era o 

dos proprietários rurais, principalmente os proprietários paulistas. A província se sentia asfixiada pela 

centralização monárquica. O outro era constituído pelos pequenos proprietários, profissionais liberais, 

professores, etc. Esses eram atraídos pelos apelos abstratos da igualdade e participação. A outra corrente era 

representada pela versão positivista. Condenavam a monarquia em nome do progresso.  
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A prática dos hinos nas solenidades e datas cívicas, nos eventos escolares, dentre 

outras manifestações que recorriam a este tipo de canção, era parte de uma batalha em torno 

na legitimação do novo regime. José Murilo de Carvalho (1990) considera que houve uma 

identificação daqueles que defendiam a República, com os símbolos da Revolução Francesa. 

As fontes do período apontam para os costumes de cantar a Marselhesa, da utilização do 

barrete frígio e da disputa dos positivistas em torno da construção do panteão cívico e pela 

bandeira e hinos. Essa inspiração francesa permite situar que as práticas elaboradas pelos 

defensores da República não surgiram num vazio temporal, pelo contrário, decorrem de um 

processo que encontra bases em discursos formados ao longo do tempo e com inspirações 

internas, mas também externas, como é o caso da aproximação com símbolos da Revolução 

Francesa. Foucault (1996), ao propor a análise discursiva por meio da investigação 

genealógica, convida a pensar como os acontecimentos discursivos se formaram, com o apoio 

de que sistemas de coerção, dentre outras questões que informam sobre as condições de 

formação e de aparecimento de certos discursos. No caso do Brasil, nota-se a influência e 

poder que acontecimentos externos ao país tiveram para a elaboração do imaginário 

republicano e formação dos discursos que se encontravam no bojo das transformações 

políticas, sociais e econômicas vivenciadas ou tão somente idealizadas para o país. 

Neste sentido, é possível pensar na elaboração da música para a escolarização, 

refletindo acerca das condições de aparecimento do repertório da escola e suas relações com o 

meio social. As fontes indicam que a sociedade trazia implicações e discursos que eram 

refletidos e incorporados pela escola. Da mesma forma, a escola direcionava para os meios 

sociais suas práticas e invenções cotidianas, tecendo uma via de mão dupla entre as duas 

instâncias. 

 

2.2 – A educação musical por meio da Revista do Ensino 

  

Além das fontes encontradas na cidade de Mariana, dentre as inúmeras possibilidades 

de pesquisa que poderiam nos auxiliar a pensar nessas relações e diálogos que se estabeleciam 

entre educação e sociedade, fizemos a escolha da Revista do Ensino, destinada a professores 
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do ensino público de Minas Gerais, que circulou no período de 1925 a 197151. A seleção 

dessa revista se deu em função de sua visibilidade no campo educacional da época e sua 

proposta de circulação entre o professorado mineiro, sendo considerado o periódico de maior 

visibilidade na educação de Minas Gerais (BICCAS, 2008). Procuramos apreender também a 

difusão ou não da música nas escolas por meio desse veículo de comunicação, que por meio 

de imagens, artigos, charges, modelos de aulas, dentre outros recursos, era responsável pela 

divulgação de diferentes discursos educacionais. Envolvia-se ainda em posições políticas que 

visavam orientar as ações do professorado mineiro, diretores e outros funcionários da 

educação. De acordo com Guimarães (2011), a Revista do Ensino pode até mesmo ser 

considerada como um “dispositivo de poder” que atuava na difusão das “tecnologias de 

poder”. A autora refere-se aos conceitos de Foucault, para quem o dispositivo de poder refere-

se a discursos, leis, instituições e outras formações elaboradas historicamente para responder a 

alguma urgência social; e as tecnologias de poder que são difundidas por meio desses 

dispositivos (FOUCAULT, 1979; GUIMARÃES, 2011). Nesse sentido, percebe-se a revista 

como um dos meios de comunicação que procurava ditar saberes, regras e condutas para os 

trabalhadores da educação do Estado de Minas Gerais. 

 A seleção temporal da análise do periódico educacional se iniciou em 1925. Para 

fechar o recorte, foi selecionado o ano de 1932. Nesse período, muitos estudiosos detectam 

outro momento na música no Brasil. Getúlio Vargas determina para as escolas um programa 

de Canto Orfeônico, que, em linhas gerais se caracteriza por uma prática coletiva em que se 

organizam conjuntos heterogêneos de vozes variadas. Nesses grupos não se exige 

conhecimento musical ou treinamento vocal de seus participantes. (NEIVA, 2006). Ao 

contrário da historiografia que prioriza a década de 1930, chegando até mesmo a considerar o 

início da educação musical nesse período, percebemos na Revista do Ensino um número 

maior de publicações referentes ao Canto nos cinco primeiros anos de publicação do periódico 

do que no início da década de 30 e implantação oficial do Canto Orfeônico. No ano de 1925 

foram encontrados seis artigos que tratam integralmente do tema ou que citam a música ou 

canto nas escolas. Além disso, três partituras são disponibilizadas nesse mesmo ano na 

Revista, o que mostra mais uma vez a difusão das partituras no período.  

                                                           
51 É importante destacar que ainda em fins do século XIX, em 1892, a Revista teve três números publicados. No 

entanto, retornou somente em 1925, estendendo suas publicações até 1971.  
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 Dois dos textos publicados são de autoria de José Eutropio52. Em uma de suas 

publicações, no mês de maio, nos traz a colocação de que “O canto escolar não é um curso de 

música, mas é poderoso elemento de cultura e progresso que o professor deve regular com 

consciência e seriamente” (Revista do Ensino, Ano I, N.3, Maio 1925). A atenção aos detalhes 

e às entrelinhas do documento, conforme proposto pela cultura material escolar, aponta para a 

quantidade de informações fornecidas por um trecho de extensão tão curta. Em primeira mão, 

observa-se a preocupação em explicitar que o objetivo da música na escola não era formar um 

profissional da área, que as funções para essa atividade estavam muito mais atreladas à 

formação dos cidadãos para os ideais almejados pela República de patriotismo, civilidade, 

ordem, moral e higienismo. A disciplina Música integrava os programas das Escolas Normais 

do período. A formação exigida para se trabalhar a musicalização na escola primária era o 

curso normal, ou seja, o professor primário seria o dirigente de práticas musicais, mas não um 

profissional de música. Neste sentido, apesar de os programas tratarem das maneiras de 

realização do ensino, é questionável se os(as) normalistas estavam de fato aptos(as) para 

cumprirem as orientações da legislação. José Eutropio, ao deixar clara as intenções da música 

no ensino, parece apontar para uma preocupação menor com a formação propriamente 

musical do que uma formação moral dos indivíduos para os preceitos levantados e defendidos 

pelos discursos. 

Outra observação referente ao trecho do ano de 1925, diz respeito à palavra cultura, 

usada sem maiores explicações, como se fosse claro o seu significado e se existisse apenas 

uma cultura sem distinção ou espaço para outras manifestações. Determinados grupos sociais 

tentavam ditar o que a sociedade devia conceber como sendo a cultura legítima e 

inquestionável. A atitude de estranhamento (ABREU JUNIOR, 2005) nos auxilia a ter uma 

postura atenta frente a conceitos como o de cultura, que se não analisados criticamente podem 

ser naturalizados e não questionados. Nesse caso, deve-se ter em mente que ao se referir à 

palavra cultura Eutropio não estava considerando a diversidade de manifestações e interesses 

divergentes que se apresentavam nas tramas sociais. 

 Da mesma forma, aparece sem maiores adendos a palavra progresso. Lema por 

excelência da República, o progresso era caracterizado em linhas gerais pelas conquistas 

                                                           
52  José Eutropio foi um educador mineiro que trouxe muitas contribuições referentes à educação musical, sendo 

responsável por publicações na Revista do Ensino na década de 1920, participou da comissão do Congresso do 

Ensino Primário em 1927 sobre o Canto nas Escolas, além de ser autor de outros hinos do Hymnario, o que 

mostra sua participação efetiva da educação musical do período. 
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econômicas e as condutas consideradas civilizadas pelos países da Europa e os Estados 

Unidos. Por fim, no trecho “o professor deve regular com consciência e seriamente”, percebe-

se um discurso que se volta para a formação de um determinado tipo de professor, que deveria 

direcionar sua prática de forma considerada adequada para os moldes republicanos. O artigo 

480 do regulamento publicado no primeiro número da revista de 1925 deixou explícito o 

caráter de doutrinação contido no periódico ao explicitar logo no início do parágrafo que “A 

Revista do Ensino deverá constar: /1º De uma parte doutrinária destinada/ a) dirigir o 

professorado publico do Estado, harmonizando seus esforços” (REGULAMENTO DA 

REVISTA DO ENSINO. In: Revista do Ensino n.1, março de 1925, p. 1). Ao expor a 

intenção de doutrinar, a revista deixa entrever objetivos regulamentadores que deviam 

direcionar as práticas docentes. Para mediar a produção das disciplinas, aplicadas sobre os 

corpos dos estudantes, eram elaboradas as normas. De acordo com Foucault (1999, p.302) “A 

norma é o que pode tanto se aplicar a um corpo que se quer disciplinar, quanto a uma 

população que se quer regulamentar”.  

 A conduta do docente deveria ser séria e normatizada. Movido por uma postura 

consciente dos valores vigentes pelos políticos e intelectuais da época, o docente deveria 

produzir corpos dóceis, os alunos deveriam se comportar de acordo com uma postura rígida e 

atenta para os discursos da época. Para tanto, investia-se o professor de responsabilidade e de 

práticas normativas que deveriam reger sua prática.  

Dando prosseguimento à análise do texto, para José Eutropio, cantava-se pouco na 

escola e nos lares. O canto tinha as funções de recrear, educar e de amenizar a vida. Nesse 

trecho é importante perceber as diversas funções que eram atribuídas à música na escola. Em 

um primeiro momento José Eutropio propõe que as funções do canto encontravam-se 

relacionadas à busca pelo progresso e a cultura. Entretanto, logo depois aproxima a prática de 

uma atividade recreativa, que tornaria a vida amena. Em seguida, volta-se mais uma vez para 

a prática do professor, o qual, em suas ponderações, deveria saber ensinar essa modalidade 

musical. Para tanto, o autor apresenta um tópico: Pratica e Vigilância. Sugere que o ensaiador 

deveria começar pelo texto literário a ser cantado, pois muitas vezes o aluno deforma palavras 

e altera versos. Assim, os alunos devem fazer uma leitura ritmada para depois aprender a 

melodia.  

Ao analisar o delineamento da pedagogia musical para o estado de São Paulo, Jardim 

(2003), considera que o ensino de música se colocou frente ao desafio de um método que 
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conseguisse incorporar as novas tendências educacionais, adaptando formas de ensinar 

próprias da escola, o que possibilitava o rompimento com as formas de ensino dos músicos 

profissionais. A autora identifica a ocorrência de tentativas oficiais de aplicação de uma 

filosofia educacional para o ensino de música baseada nos princípios científicos do período, 

com ênfase no método intuitivo, que preconizava a vivência do aluno a partir das experiências 

concretas. Partindo dessas premissas, o método adotado para o ensino de músicas nas escolas 

foi o método analítico que propunha que a prática deveria prevalecer sobre a teoria, 

diferentemente do ensino tradicional, onde a música era apresentada aos alunos pela parte 

teórica. Nessa nova metodologia, introduzia-se o conhecimento pela leitura das músicas. De 

acordo com Jardim (Idem, ibidem, p.75)  

Cada um dos elementos do método intuitivo encontra emprego na concepção dos 

métodos musicais aqui apresentados. Alguns destes elementos, como a proposição 

da graduação dos exercícios, constitui, naturalmente a base da formação musical, 

independente da abordagem metodológica.  

As proposições para o método analítico aplicado aos processos de leitura e escrita 

também foram direcionados para o ensino musical, já que a música também se expressava por 

meio de uma linguagem falada que produziam os sons e a linguagem escrita da notação 

musical (Idem). A publicação de José Eutropio na Revista do Ensino evidencia as proposições 

para o ensino de canto baseado no método analítico, considerando que o autor se atentava 

para a importância de se começar pelo texto literário que somente depois seria cantado. Outras 

publicações da Revista trazem subsídios para se pensar nas finalidades e objetivos para o 

ensino de canto na escolarização. 

No mês de junho, o mesmo autor elenca outras prescrições para o ensino musical nas 

escolas. Aborda a respiração, enfatizando a importância da observação rigorosa desta 

enquanto se canta.  

Não é só por motivos de belleza da execução em conjunto que esta regra deve ser 

observada, mas também por outros de ordem physiologica, sabido que respirar bem 

e o saber respirar, são dois actos de summa importancia na hygiene do individuo” 

(Revista do Ensino, Ano I,  junho 1925). 

  Mais adiante: “A posição natural, - de pé, sem nada que oprima o peito e o ventre, - é a 

que deve ser mantida no acto de cantar. O busto ha de estar firme, em linha vertical, mas sem 

rigidez”. (Revista do Ensino, Ano I, junho 1925).  É possível perceber, por meio do trecho 
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acima, componentes higienistas nas práticas escolares53. De acordo com os indícios 

encontrados, tudo indica uma pretensão de se seguir esses preceitos na disciplina de Canto. 

Em outubro, mais uma vez o texto se volta para o higienismo na prática do canto. A 

publicação dessa vez refere-se a um texto retirado da Revista El Monitor de la Educacion 

Comum, de Buenos Ayres. Oferece colocações sobre a importância de cantar para a moral do 

indivíduo e para que grande número de moléstias fossem evitadas. Além da importância 

conferida a elementos higiênicos, nota-se a preocupação com a formação moral dos 

indivíduos. A música, ao que tudo indica, exercia diversos papéis nos processos escolares. Ao 

mesmo tempo em que apresentava traços recreativos e “amenizava a vida”, era responsável 

pela disseminação de discursos que buscavam a propagação de uma verdade requerida, 

sobretudo, por dirigentes do país. Essa verdade incluía que a população deveria ser 

moralmente educada, preocupada com as questões da pátria, e ainda, disciplinada e saudável. 

A partir do mês de março de 1926, Branca de Carvalho Vasconcellos começa a 

publicar mensalmente na Revista do Ensino artigos com o título de O Canto nas Escolas. 

Estas publicações seguem do mês de março até dezembro, quando a musicista para de 

escrever a coluna. Nota-se maior destaque a essas publicações em relação ao ano de 1925. A 

letra da manchete é maior e mais páginas são dedicadas à seção referente ao canto. Em cada 

publicação, são encontrados elementos de como deveria se constituir o Canto enquanto uma 

disciplina escolar. Percebe-se a relevância da professora Branca de Carvalho, uma das 

organizadoras do Hymnario e Cancioneiro Escolar no campo musical de Minas Gerais. A 

autora inicia o primeiro texto da seguinte forma: 

Redigindo essas notas ligeiras por incubencia do governo do Estado, só tivemos em 

vista dar alguns conselhos e indicações praticas que se nos afiguram acertadas para 

que o canto em nossas escolas tenha boa execução e efficiencia exigida pelo novo 

regulamento da instrucção primaria. 

 Bem andaram os nossos dirigentes imprimindo ao ensino dessa arte um carater 

relevante nos programas primarios, onde ela figurava ate há pouco como fator 

secundário, como elemento decorativo apenas.  

 O canto é, nas escolas, agente pedagógico de indiscutível alcance. Além de 

desenvolver a memoria auditiva e o senso rhytmico, é de influencia precípua e 

decisiva na formação do caracter da intelligencia e do sentimento (Revista do 

Ensino, Ano II, N. 12, p.90) 

 

Em primeiro plano, a musicista chama atenção para a importância que deveria ser 

conferida às aulas de Canto, ressaltando que eram recentes as iniciativas governamentais para 

                                                           
53 Para consultar sobre práticas de higienismo na escolarização dos anos 1920 de Minas Gerais ver 

CARVALHO, Eliane Vianey. A Escola só recebe alunos limpos: Discursos biopolíticos para a educação na 

legislação mineira de 1927. São João Del-Rei, fevereiro de 2012. 
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a promoção da música na escolarização fora de padrões meramente recreativos. No entanto, 

em outra passagem, a autora reconhece também estes aspectos: “Cumpre por em realce 

também o valor do canto como elemento recreativo nos meios escolares” (Revista do Ensino, 

Ano II, N.12, p.90). Ao mesmo tempo em que se chama a atenção para o dever de promoção 

de uma música na escola que não servisse apenas aos aspectos lúdicos, parece ocorrer uma 

preocupação de se levar a dimensão recreativa para a escolarização. Isso parece demonstrar a 

interpenetração de diferentes discursos na sociedade e a presença das micro-relações de poder 

que partem de diferentes agentes sociais e não somente do Estado. 

Por um lado, o método intuitivo apontava para a necessidade de despertar a atividade e 

os aspectos afetivos das crianças a partir de interesses específicos da infância. Em outro 

plano, aqueles que estavam preocupados com a formação de um Brasil disciplinado e 

engajado com os ideais de saúde, patriotismo, moral, progresso, ordem, dentre outras 

questões, mobilizavam discursos e desenvolviam estratégias voltadas para a consolidação dos 

novos padrões de pensamento e comportamento almejados. Nesse jogo de poderes e de 

estratégias discursivas, Branca de Carvalho também chama atenção para a formação do 

caráter e da inteligência e atribui que essas duas aquisições do educando eram parte do 

processo pedagógico. Nota-se a diversidade de papéis atribuídos à música em um único 

artigo: distanciar-se dos elementos recreativos e ao mesmo tempo não abandoná-los 

totalmente, formar a inteligência e ainda o caráter do educando. 

O Hymnario e o Cancioneiro também são citados pela autora. Menciona que haviam 

sido dadas explicações em ligeiro curso que ocorreu para as professoras na capital. No 

entanto, objetivava resumi-las na revista de modo a fazer com que os professores fiquem a par 

do método que deveria ser adotado para o novo ensino e para o manuseio desse material de 

educação musical. A primeira colocação é de que a música na escola primária deveria 

começar pelo ouvido e com canções simples. A professora era responsável por cantar e os 

alunos repetirem. Os cuidados com a voz infantil e os ouvidos também são mencionados no 

texto. Mais uma vez aparece a priorização da música na escolarização pelo método analítico e 

os aspectos higiênicos de cuidado com a voz e a audição são mencionados correntemente ao 

longo de inúmeras publicações da Revista do Ensino. Esse trecho traz um indicativo que 

merece ser pensado: quais os motivos levaram a revista a explicar tão detalhadamente como 

deveria ocorrer o ensino musical e o uso do Cancioneiro e Hymnario se supostamente os 

professores já teriam conhecimento dos métodos e procedimentos durante o curso na Escola 

Normal? Se assim fosse, é de se supor que não havia necessidade de trazer informações tão 
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básicas para a educação musical do período. A Revista do Ensino, ao trazer indícios da falta 

de homogeneidade do canto nas Escolas - conforme se percebe em vários trechos- e elencar os 

procedimentos apontados como adequados para o ensino musical, parece denunciar que os 

professores precisavam de maiores informações para exercerem a disciplina de Canto. O 

trabalho com a cultura material escolar possibilita perceber nesses pequenos detalhes o que 

parece ser um sintoma de uma disciplina que queria se afirmar ao lado de outros saberes 

escolares, mas ao mesmo tempo passava por problemas para sua consecução com as suas 

deficiências e limitações. 

Além da seção Do Canto nas escolas, o ano de 1926 traz dois textos sobre o 

Congresso de Ensino Primário54, em que foi autorizado pelo governo discutir novas diretrizes 

educacionais para esse grau de escolarização. A comissão selecionada para tratar da disciplina 

de Canto era composta pelos seguintes educadores: Professora Branca de Carvalho 

Vasconcellos, professora Maria Auxiliadora de Lins, professora Maria Antonieta de Mello e 

Silva e Dr. Arduino Bolivar. Nota-se que os dois autores do Hymnario foram convocados a 

participar da equipe, o que mostra mais uma vez a destacada participação de ambos no 

cenário da educação musical mineira. Em abril, Branca de C. Vasconcellos, escreve acerca do 

Regulamento e em defesa da disciplina de Canto: 

Consoante o regulamento em vigor, o canto nas escolas primarias do Estado é 

ensinado por audição com um fim todo educativo e sem intuito de formar artistas. 

Não temos leitura musical, temos apenas o canto, sem leitura theorica. Trata-se de 

fazer executar melodias faceis, de tessitura apropriada e de rytmo simples: hymnos 

patrioticos e outras musicas ao alcance da voz dos alumnos (VASCONCELLOS, 

Branca de Carvalho, Revista de Ensino, ano II, n.13, abril 1926). 

Ainda no ano de 1926, encontramos uma referência explícita ao Hymnario. Em um 

texto que tem como título Presidente Mello Viana, com um viés claramente de exaltação ao 

presidente do Estado de Minas Gerais, são apresentados os seus feitos e encontramos dentre 

eles: “Installou o Conservatório de Musica, inspirou e fez levar a effeito a organização dessas 

paginas imortaes que são o Hymnario e o Cancioneiro” (Revista de Ensino, ano II, n.16 e 17, 

julho e agosto de 1926). A partir do trecho acima, percebemos que o projeto de confecção do 

Hymnario, ao que tudo indica, claramente constituía-se em um projeto de dimensões 

significativas para a escolarização primária ou ao menos é o que a Revista procurava 

demonstrar. 

                                                           
54 O Primeiro Congresso de Instrução Primária do Estado de Minas Gerais ocorreu em Maio de 1927.  
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É interessante notar que as publicações fornecem muitas prescrições e informações 

que não se encontram tão detalhadas nem mesmo nos regulamentos e programas. Assim, a 

Revista do Ensino nos possibilitou obter maiores informações acerca de como deveria ocorrer 

o processo de ensino e aprendizagem da música nas escolas primárias mineiras. 

Enquanto o ano de 1926 traz uma série de prescrições para a prática de canto, em 1927 

constatamos apenas três publicações. A primeira delas não trata diretamente da disciplina. 

Discorre sobre a Gymnastica rythmica. Nesse texto, é mostrada a relação da Ginástica com a 

música e, mais uma vez, destacam-se aspectos de formação moral:  

A Gymnastica rythmica educa também os sentidos habituando-os à harmonia, á 

nobreza, á elegância, á mais alta espiritualidade. O rythmo e a harmonia da musica 

se infiltram subtilmente no espírito dos educandos, elevando-lhes os sentimentos e 

os pensamentos (Revista do Ensino, Ano III, N.20, abril 1927, p.433).  

O trecho acima fornece elementos para se pensar na relação entre o Canto e outras 

disciplinas. As aulas de História, Ginástica, Instrução Moral e Cívica também faziam uso da 

música para educar os alunos do ensino primário. Além disso, a elevação dos pensamentos e 

sentimentos é também citada, tanto na passagem acima, como em outras publicações da 

Revista do Ensino. O periódico, sempre que possível, incluía em seus textos, trechos que 

chamavam a atenção para o dever da escola de inculcar posturas e sentimentos nos educandos. 

As prescrições metodológicas e teóricas, o chamado ao dever tanto dos alunos, quanto dos 

professores, apareciam na revista permeados por discursos de higiene, moral e patriotismo. A 

postura disciplinar também é notada quando há referência aos gestos, movimentos ritmados, 

atenção do professor com a formação dos alunos, cuidados com a voz, ouvidos, escolha de 

repertório adequado. É importante perceber, no entanto, que todos os textos abordavam essas 

questões de forma sutil, como se almejassem apenas ensinar a maneira correta de se proceder 

nas aulas de Canto. A Revista do Ensino exercia a produção de uma verdade voltada para os 

padrões sociais considerados adequados na década de 1920. 

Outros números da revista do ano de 1927 que fazem referência à disciplina de Canto, 

assim como o primeiro, em que a música aparece nas aulas de Ginástica, também não se 

debruçam propriamente sobre a temática, como havia ocorrido no ano anterior. Referem-se às 

teses discutidas no I Congresso de Instrução Primária. Em uma dessas teses, menciona-se 

que o ensino deveria ser simplificado de modo que a prioridade recaia sobre ler, escrever e 

contar, não se esquecendo dos “exercicios physicos”. Nada é falado sobre o Canto nesse texto, 

o que nos mostra que talvez ele não constava como uma disciplina considerada tão 

fundamental como outras, embora em outras passagens parece ocorrer uma valorização maior. 



82 
 

(Revista do Ensino, Ano III – N.22, Agosto e Setembro, 1927). Os saberes escolares são 

hierarquizados. Enquanto alguns são considerados como imprescindíveis, outros são postos à 

margem dos processos escolares. Para o caso da educação musical, as fontes parecem indicar 

certa ambiguidade. Ao mesmo tempo em que se chama atenção para sua importância no 

ensino, alguns textos referentes a esse saber, o identificam como elemento decorativo ou 

recreativo. Parece existir uma dificuldade para o estabelecimento de uma identidade para as 

práticas musicais escolarizadas. Isso também pode ser percebido na denominação que a 

disciplina recebe. Os documentos oficiais apontam para diferentes denominações para o 

ensino de música. Antes de 1906, na grade de horários do ensino normal, aparece a 

nomenclatura Música. Com a reforma de 1906, tanto as Escolas Normais como os 

estabelecimentos primários, adotam a denominação Canto e por vezes encontramos Canto 

Coral. E a partir do período do Estado Novo, a disciplina passa a se chamar Canto Orfeônico 

ou ainda Canto Coral. 

Ainda para o ano de 1927, também são abordadas as outras teses que haviam sido 

previstas para o Congresso do Ensino Primário. Cada um dos tópicos sobre o Canto é 

elencado. A disciplina continua obrigatória e menciona-se a necessidade de uniformizar o 

ensino em todo Estado. Esta informação aponta mais uma vez para as tensões existentes na 

educação musical e parece sugerir que os programas não estavam sendo cumpridos conforme 

eram propostos. Segundo as indicações das fontes, ocorria uma heterogeneidade na aplicação 

da música para a escolarização primária. Enquanto a legislação traçava as mesmas 

recomendações para as escolas rurais e urbanas, a Revista do Ensino trazia a informação de 

que havia dissonâncias na execução da disciplina de Canto. (Revista do Ensino, Ano III, N.22, 

Agosto e Setembro, 1927.) 

Em 1928, nada referente à música nas escolas foi publicado. Nenhuma menção, direta 

ou indiretamente, é feita sobre essa prática. E no ano seguinte, volta-se a citar a disciplina de 

Canto, mas de forma breve e sem muita preocupação com a metodologia ou com a 

importância para a formação dos alunos. Em julho, brevemente a seção de Aulas Modelo, que 

dava exemplos de procedimentos didáticos a serem aplicados em aulas, traz uma 

recomendação do Hymno à Escola juntamente com uma ginástica ritmada. (Revista do 

Ensino, Ano IV, N.35, Julho, 1929).  

Nesse mesmo ano, ao se falar da educação estética da infância, é citada a recitação de 

hinos. “O ouvido, também, deveria exercitado, fazendo-se com que este se acostumasse a 

perceber o hymno do trabalho e da força, também da dor, que nas grandes cidades se eleva 
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através de grandes ruídos” (Revista do Ensino, Ano IV, N.35, Junho 1929). Nesse trecho, 

percebe-se também a oportunidade de fazer menção ao caráter moral associando agora à 

música ao esforço do trabalho, um esforço árduo que é recompensado pelo progresso 

subentendido nos grandes ruídos das grandes cidades, ao que o exercício da audição ajudaria a 

se acostumar. 

Um mês depois, é publicado um texto referente ao Museu Escolar. Sobre os itens de 

Canto que deveriam conter no Museu, temos o “Hymnario, Cancioneiro, diapasão55, retrato 

de Francisco Manoel da Silva56 e de Carlos Gomes57, cartões com as notas musicais”. (Revista 

do Ensino, Ano IV, N.35, Julho 1929). No Grupo Escolar Doutor Gomes Freire, tanto o 

Hymnario quanto o Cancioneiro foram localizados. Além desses dois itens, aparecem no livro 

Inventário Geral outros cânticos, conforme mencionado anteriormente. Dessa forma, a 

instituição parece ter entrado em contato efetivo com as prescrições impostas pela legislação, 

quanto às instruções contidas da Revista do Ensino. O jogo de escalas de observação permite 

tecer essas relações entre o grupo, as leis educacionais e a Revista do Ensino. 

A música como temática da revista volta a aparecer somente em 1932. A publicação 

referente aos meses de abril, maio e junho, traz um texto de oito páginas sobre a música nas 

escolas. Branca de Carvalho Vasconcellos é a autora, assim como no ano de 1926. Considera 

que finalmente o Brasil estava dando mais atenção à educação musical. O artigo traz 

considerações sobre Villa-Lobos e o canto orfeônico que estava sendo introduzido nas escolas 

normais. A autora faz um elogio ao Distrito Federal e discorre sobre a importância que a 

música ia adquirindo também na capital.  

Devemos, com efeito, reconhecer que o ensino da musica no Brasil, tem sido ate 

aqui deficiente, exigindo uma nova orientação, mais pratica e racional. Mesmo em 

países que se presumem possuidores de elevada instrução, dizem os mestres que o 

ensino dessa disciplina esta cheio de lacunas lamentáveis (Revista do Ensino, Ano 

IV, N. 68,69 e 70, abril, maio e junho, 1932). 

Além das fontes mencionadas, procuramos perceber como a legislação trata do Canto 

enquanto uma disciplina escolar que deveria fazer parte da grade de matérias propostas para o 

ensino primário. Torna- se importante ressaltar que, não consideramos o Hymnario como um 

material fundador de uma nova pedagogia. Não é por acaso que não nos detemos rigidamente 

na análise de sua produção no ano de 1926. A principal fonte desta pesquisa foi pensada como 

um material que traz indícios de práticas pedagógicas mais amplas e complexas. A pesquisa 

                                                           
55 Instrumento musical que possibilita uma ou mais alturas sonoras (Dicionário Grove, 1994, p.266) 
56 Compositor e maestro que criou a melodia do Hino Nacional Brasileiro. 
57 Compositor que se destacou, dentre outras obras, pelo Guarani. 
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trouxe a compreensão de que o canto nas escolas não se constituiu em novidade na década de 

1920, visto que muito antes de 1926, conforme nos aponta a legislação, o governo de Minas 

Gerais já colocava em cena o ensino musical. Neste sentido, compreendemos que o Hymnario 

não aparece como um material isolado responsável por inaugurar a música nas escolas 

primárias. A legislação nos fornece indícios de que a música aparece como uma disciplina do 

período republicano desde o ano de 1892, ou seja, desde antes da institucionalização dos 

grupos escolares pode-se perceber sua utilização nos espaços onde ocorria o ensino primário. 

 Assim, procuramos percorrer leis e decretos do período da Primeira República com o 

intuito de analisarmos o processo de implantação e de consolidação do Canto/Música nas 

escolas primárias do estado de Minas Gerais.  

 

2.3 - A música na legislação mineira sobre educação 

 

Em 1892, três anos após a Proclamação da República, surgiu uma lei para reformar o 

ensino em Minas. Trata-se da Reforma Afonso Pena. O ensino primário era obrigatório para 

crianças de ambos os sexos, de 7 a 13 anos. Os programas eram os mesmos nas escolas 

urbanas, rurais e distritais. Em relação às matérias a serem ensinadas, Mourão (1962) aponta a 

Gramática Portuguesa; Leitura e Elocução: Raízes quadradas e cúbicas; Curso Completo de 

Geografia do Estado de Minas; Geografia do Brasil; noções de Geografia Geral, História de 

Minas; Educação Cívica; Leitura e Explicação da Constituição Federal; Noções de Ciências 

Físicas e Naturais. Haveria, além disso, canto de hinos patrióticos (o grifo é meu), trabalhos 

manuais, ginástica e evoluções militares, para os meninos, além de corte, costura e trabalho de 

agulhas para o sexo feminino, a que se davam também noções de Economia Doméstica. Nota-

se que nessa reforma as aulas de educação musical já aparecem, mesmo que timidamente. 

Nesse momento, não era reservado nenhum horário na grade e nem eram fornecidos muitos 

detalhes sobre como deveria ocorrer a execução dos hinos. Ainda assim, já é possível 

perceber a presença da música na escolarização primária. 

Em 1897, outra reforma ocorreu, dessa vez no governo de Chrispin Bias Fortes e 

simplificou em alguns aspectos a Reforma Afonso Pena. As modificações estão na Lei N. 221 

de 14 de Setembro de 1897. Na grade de matérias para o ensino primário, a música aparece 

com a denominação de Cânticos Escolares. Delineia-se, ainda que de forma tímida, uma 
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preocupação em destacar que as músicas para a escola se diferenciavam de outras canções já 

que recebiam explicitamente a denominação de Cânticos Escolares, ou seja, composições 

próprias para o ambiente escolar. 

Há, também, a lei de N. 281 de 16 de setembro de 1899, que deu organização ao 

ensino primário, simplificando ainda mais o currículo da Reforma Afonso Pena. Nessa lei não 

aparece a obrigatoriedade de nenhum tipo de música. Compõem o rol das disciplinas do novo 

currículo: Leitura e Caligrafia, Ensino Prático da Língua Portuguesa, Aritmética, Noções de 

Geografia e História do Brasil, Lições de Coisas, Educação Moral e Cívica e Leitura da 

Constituição Federal e do Estado de Minas. Nota-se que o ensino musical passa por 

modificações em sua denominação e chega até mesmo a não constar nas prescrições de 

algumas reformas, o que não significa que não ocorria a execução de cantos e hinos nos 

processos de escolarização. 

  Ao entrar no século XX, já é possível perceber a Música Vocal como disciplina 

escolar na Reforma João Pinheiro em 1906. O Regulamento do Ensino da Reforma de 1906 

foi aprovado pelo decreto N.1960 de 16 de dezembro de 1906 (MOURÃO, 1962). Observa-se 

as prescrições metodológicas para essa disciplina: 

I – Esta disciplina será ministrada por um artista especial, nos grupos escolares, em hora 

apropriada. Tomarão parte na classe todos os alunos, ou quantos couberem na sala para isso 

designada. 

II – Nas escolas singulares, o canto se fará no primeiro e no último intervalo do horário das 

aulas. O próprio professor se encarregará de dirigir o canto escolhendo hinos apropriados 

ou os que se determinem oficialmente (Idem, p.112). 

 

O que seriam “hinos apropriados”? Pode-se imaginar que já aparece aqui a vontade de 

empregar no ensino musical formas “corretas” – ou talvez moralmente corretas – de trabalhar 

com os hinos. Além dos aspectos morais, de acordo com as propostas da legislação 

educacional, aparentemente os hinos considerados apropriados seriam aqueles de fácil 

memorização e execução. Mas não é exatamente o que mostra o Hymnario, que é composto 

por algumas canções difíceis e longas para cantores supostamente iniciantes. 

 O programa dessa mesma reforma sugere o ensino de hinos e outras músicas de coro. 

Esses seriam cantados por todos os alunos ou alternadamente por grupos divididos entre a 

classe. Duas vezes ao dia, por dez minutos, devia ocorrer o canto nessas instituições. É 

interessante notar que o Canto aparece na grade de horários da Reforma João Pinheiro 

conforme nos mostra Mourão (1962). Mas quando trata especificamente do Programa e 
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apresenta as especificações sobre o ensino de cada disciplina, transcrevendo na íntegra as 

instruções que acompanharam o Decreto N.1.947 de 30 de setembro de 1906, a denominação 

aparece como “Musica Vocal” e não mais como “Canto”. Outro ponto que chama a atenção é 

que, enquanto todas as outras disciplinas são tratadas no programa de forma diferente em cada 

ano, para o Canto não existe distinção, sendo que o mesmo é tratado de forma breve e aparece 

como a última disciplina contemplada pela escrita do programa.  

Musica Vocal – Primeiro ano: Solfejo – Hinos e outras musicas de côro, que serão 

cantadas por todos os alunos ou alternadamente, por cada uma das turmas em que se 

dividir essa classe. O mesmo para o segundo ano, para o terceiro ano e para o quarto 

ano (Idem, ibidem, p.136).  

Para fins de reflexão sobre a formação que professoras do ensino normal recebiam 

acerca da música, trazemos também algumas referências a esse ensino na formação do 

professorado. Embora em 1906 destaca-se a prescrição de ter um artista especial para o Canto, 

essa referência de que realmente foram contratados professores para esse fim, não é 

confirmada por trabalhos que estudam a educação musical do período. Além disso, depois da 

Reforma João Pinheiro, não encontramos novamente na legislação a informação que deveria 

haver um profissional especializado para a disciplina. 

 A Reforma João Pinheiro, em relação ao Ensino Normal, estabelecia 3 anos para a 

duração do curso que seria composto das seguintes matérias: Português e Francês, Aritmética 

e Geometria; Geografia, História e Educação Moral e Cívica; Noções Gerais de Física, 

Química, História Natural e Higiene, Aritmética Comercial e Escrituração Mercantil, Desenho 

Linear e a Mão Livre, Música. A Música novamente aparece em último lugar. Mas essa 

disciplina consta dos programas de todos os anos do curso (MOURÃO, 1962). Poucos anos 

depois, na Reforma Wenceslau Braz do Ensino Normal, o Decreto N.2836 de 31 de maio de 

1910 aprova o Regulamento das escolas normais de Minas. O curso passava a ter quatro anos 

e em todos eles, mais uma vez a disciplina de Música era lecionada, mas não identificamos 

nenhuma atenção diferenciada a esse ensino. 

  No governo do presidente Julio Bueno Brandão, - sob a responsabilidade de seu 

secretário do interior Delfim Moreira - foi feita uma revisão dos dispositivos de ensino 

referente ao primário, pré-primário e normal. A música aparece como Música Vocal e Canto 

para o ensino primário. No Regimento Interno da Escola Normal em Belo Horizonte, 

aprovado pelo Decreto N.3,123 de 6 de Março de 1911, ficou estabelecido que o curso 

continuaria com a duração de 4 anos. Pela primeira vez não vemos a música figurar entre as 

últimas disciplinas citadas pelo texto do Regimento. Além disso, em todos os anos as 
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normalistas tinham essa cadeira. No quarto ano, havia aulas práticas de música, enquanto as 

outras disciplinas eram teóricas. Branca de Carvalho Vasconcellos era a professora 

responsável pela disciplina. Nas escolas do interior, a matéria era estudada nos três primeiros 

anos do curso (Idem, ibidem). 

Em 1916 ocorreu a unificação dos currículos de todas as escolas normais do Estado de 

Minas Gerais. No mesmo ano foram aprovados os programas do ensino primário do Estado 

pelo decreto N. 4.508 de 19 de janeiro. No Programa para o Ensino Normal Unificado de 

1916, nota-se também que a Música fazia parte do conjunto de disciplinas que deveriam ser 

cursadas pelas normalistas. Antes disso, em 1914, essa disciplina também fazia partes das 

cadeiras que deveriam ser cursadas. Sobre 1916, a seguinte consideração é feita por Mourão 

acerca da Cadeira de Música: “Era lecionada na Escola Normal Modelo pela professora D. 

Branca de Carvalho Vasconcellos” (Idem, p.314). 

O Decreto N. 6.665 de 19 de agosto de 1924 aprovou o Regulamento do Ensino 

Primário que deveria vigorar a partir de janeiro de 1925. O ensino público primário seria de 

duas categorias: o fundamental e o complementar. Nas escolas singulares, distritais e urbanas, 

tinha-se a disciplina de Canto. Assim também ocorria nos grupos escolares. Mais uma vez o 

Canto aparece como última disciplina mencionada nos Programas.  

 

2.4 – As aulas de Canto no ensino primário na legislação educacional de 1925 e 1927 

 

Fornecemos nesta análise, maiores detalhes das Reformas do Ensino Primário dos 

anos de 1925 e 1927 por ser a primeira referente ao período em que o Hymnario foi 

confeccionado e a de 1927, em virtude dos apontamentos obtidos a partir da análise do 

Inventário Geral sobre a possível chegada do Hymnario no Grupo Escolar Doutor Gomes 

Freire em 1929, ainda na vigência dessa legislação58.  

  Em 1925, nos Programas de Ensino Primário do governo de Fernando de Mello 

Vianna, pelo Decreto nº 6.758 de 1 de Janeiro de 1925, o Canto continua na grade de 

disciplinas. Nota-se que a seção destinada a tratar dessa matéria é mais detalhada do que nos 

                                                           
58 Na medida em que consideramos a importância de pensar o Hymnario enquanto um material a princípio 

encontrado no Grupo Escolar Doutor Gomes Freire, optamos por analisar de forma ainda mais profunda que em 

1925, a Reforma de 1927, quando já se percebe a presença do livro na instituição. 
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anos anteriores. Isso pode nos indicar maior visibilidade da educação musical no conjunto do 

programa. Se na Reforma João Pinheiro, por exemplo, para o ensino primário, a instrução era 

a de que se deviam entoar hinos em coro ou em grupos, em 1925, encontramos prescrições de 

que as melhores vozes da classe deveriam ser escolhidas, assim como sobre a aprendizagem 

das letras, dos hinos e das canções para exercícios. Indicava-se também que deveriam ocorrer 

exercícios diários de canto, sendo cantos mais fáceis a princípio e hinos para o final do curso, 

pois estes últimos eram considerados mais fortes e difíceis. 

I Escolha e educação das melhores vozes da classe 
II Canto coral 
III Aprendizagem da letra, dos hinos e das canções para exercícios 
IV Limite das vozes entre o dó da primeira linha inferior e o dó do terceiro espaço 

da clave de sol 
V Uso do diapasão para o tom, e se possível, de piano ou harmônio ou outro 

instrumento para solfejo e acompanhamento 

VI Exercícios diários de canto, até cinco ou oito minutos 

VII músicas simples e fáceis, servindo, a principio, as próprias cantigas populares 

VIII Cantos dos hinos e músicas mais fortes e difíceis para o fim do curso. 

IX obtenção do canto sem esforço com boa emissão e vocalização (p.365- 366). 

 

Informação que também merece ser destacada é a de que “O canto será ensinado por 

audição. Faremos cantar composições fáceis com rythmo simples, devendo servir de motivo, 

tanto quanto possível, as canções populares nacionaes” (Revista do Ensino, Ano I, N.07, 

1925, p.189). Quando analisamos as composições selecionadas para compor o Hymnario, 

percebemos que não se tratam em sua maioria de canções tão simples. Grande parte das 

músicas é extensa, com vocabulário e elementos musicais complexos para o público infantil. 

Talvez um dos motivos da confecção de um cancioneiro em data tão próxima ao do livro de 

hinos possa ter sido a de mesclar as músicas mais simples, embora repletas de mensagens de 

higiene, moral, civismo, com outras mais extensas e ainda mais marcadas no sentido de se 

trabalhar os projetos de patriotismo, retratação da escola como instância educativa por 

excelência e até mesmo mensagens religiosas59.  

Para a Escola Normal do ano de 1925: a música no primeiro ano aparece com a 

denominação de Música e Canto Coral. No segundo ano também. No terceiro e quarto apenas 

Canto Coral. Em relação ao ano de 1927, o Regulamento do Ensino Primário foi aprovado 

pelo Decreto n.7.970 de 15 de Outubro de 1927, durante o governo de Antônio Carlos Ribeiro 

de Andrada, decreto esse assinado pelo Secretário do Interior, Francisco Luis da Silva 

Campos. Nota-se que, a música dessa vez aparece com a denominação de Canto Coral nas 

atividades escolares do Regulamento. Referindo-se aos programas de ensino, mais uma vez o 

                                                           
59 Essas questões das mensagens do Hymnario serão tratadas de forma minuciosa no capítulo III deste trabalho. 
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Canto surge como integrante da grade do ensino tanto rural quanto urbano. De acordo com o 

documento, o curso nas escolas rurais seria composto por “desenho, leitura e escripta, língua 

materna, arithmetica, cálculo mental e noções de geometria, noções de cousas, geografia geral 

e do Brasil especialmente a de Minas Gerais, principais fatos de história pátria, rudimentos de 

sciencias naturais, canto e exercícios physicos” (Regulamento do Ensino Primário, 15 de 

outubro 1927, p.1227). Importante salientar que os programas dos grupos escolares 

compreendiam as mesmas matérias das escolas urbanas. 

Para fins deste trabalho, a parte IV intitulada Das instituições escolares e das 

instituições complementares, chama atenção por tratar no capítulo II do Auditorium. Sobre 

este tópico, são feitas as seguintes ponderações 

Art. 203. Quinzenalmente serão destinadas duas horas ao Auditorium, onde se 

devem reunir director, professores, alumnos e pessoas das suas famílias quando 

convidadas. 

Art. 204. As horas do Auditorium se destinarão a Cantos coraes, a audições 

musicaes, à exposição por professor ou por alumno de assumpto que interesse á 

escola, seja relativo ao programma de estudos, seja concernente a alguma obra 

escolar ou social em que os alumnos se achem interessados; a palestras pelo medico 

ou dentista escolar sobre themas de hygiene; a conferencias, si possível 

acompanhadas de demonstrações praticas, sobre a industria, a producção agrícola e o 

comercio locaes, á exposicão por pessoa preferentemente da administração local, 

sobre o plano de obras publicas que estão sendo executadas, o seu processo, o seu 

custo provavel e os benefícios que trazem, etc (Regulamento do Ensino Primário, 15 

de outubro de 1927, p.1203). 

Além de fazer parte da grade de matérias do ensino primário e aparecer como parte do 

Auditorium, a música também figurava como componente das festas escolares. Assim, foi 

estabelecido no Regulamento: “As grandes datas nacionaes e estaduaes serão comemoradas 

em todos os estabelecimentos públicos com um programma especial” (Regulamento do 

Ensino Primário, 15 de outubro de 1927, p.1226). A análise de jornais, mencionadas 

anteriormente, mostraram como efetivamente a música esteve presente nas festas solenes da 

cidade de Mariana. Oliveira (2004b), em sua tese de doutoramento mostra a visibilidade da 

música no período também na cidade de Belo Horizonte. 

O Programa de Ensino Primário do ano de 1927, ao discorrer sobre as disposições de 

cada disciplina escolar traz também as orientações para o Canto (Vide Anexo I). Sobre a 

finalidade do ensino, de acordo com o documento, “O fim do canto é formar a voz o ouvido 

das creanças, bem como cultivar os seus sentimentos cívicos por meio de Hymnos 

patrióticos” (Programas de Ensino Primário, Decreto n.8.092 de 22 de Dezembro de 1927, 

p.1735). Esse trecho parece indicar que não havia grande preocupação com o ensino teórico 

da música, indício que também é confirmado pelas passagens da Revista do Ensino que 
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mencionam que o fim do Canto não é formar músicos profissionais. Por outro lado, a 

formação patriótica é objetivo explícito da legislação. 

Importante salientar também que o Canto não aparece no Programa apenas como 

disciplina específica. Nas aulas de Instrução Cívica, o ensino deveria ser inaugurado com o 

Hymno à Bandeira. A propagação de discursos voltados para valores patrióticos aparece na 

legislação de 1927 de forma mais marcada que nas anteriores aqui analisadas. Projetavam-se 

valores de amor à pátria e de civismo. E a educação, por meio de rituais como música, 

contribuía para a difusão desses ideais tanto nas aulas de Canto, como nas aulas de Instrução 

Cívica. Outras disciplinas também traziam essas questões, como a História Pátria e Língua 

Pátria. Além disso, no item que especifica os materiais que deveriam estar no Museu escolar, 

encontramos os seguintes para a execução do Canto: “Hymnario Escolar, Diapasão, Retrato 

de Francisco Manoel da Silva, auctor do Hymno Nacional, Retrato de Carlos Gomes e outros 

compositores brasileiros” (Programas de Ensino Primário, Decreto n.8.092 de 22 de 

Dezembro de 1927, p.1763). Nota-se também que a Revista do Ensino, no ano de 1929, 

conforme visto anteriormente, utilizou-se de uma parte do próprio texto da legislação para 

apontar os materiais que deveriam compor a educação musical no ensino primário. 

Em relação à formação de professores, ocorreu a aprovação de um Decreto em 1928, o 

decreto N. 8.162 de 20 de janeiro, que trazia modificações nos programas. O ensino passa a 

ser ministrado em dois graus, cada um deles numa categoria de escolas. O ensino de 2º grau 

era constituído por escolas oficiais e tinha três cursos: o de adaptação, o preparatório e o de 

aplicação. O curso de adaptação seria complementar do curso primário e se destinava a 

preparar candidatos à matrícula no primeiro ano do curso preparatório. Constariam as 

seguintes matérias que seriam estudadas em dois anos: Português, Francês, Aritmética, 

Noções de História do Brasil e Educação Cívica, Geografia, Noções de Ciências Naturais, 

Desenho, Educação Física e Canto (MOURÃO, 1962). Mais uma vez o Canto aparece como a 

última disciplina a ser citada. Português geralmente aparecia no topo da lista de matérias para 

o ensino, tanto normal, quanto primário. 

O Decreto N.9.450 de fevereiro de 1930 aprovou o Regulamento do Ensino Normal, 

revisto e modificado. No mesmo ano, ocorreram modificações no ensino primário por meio da 

lei N.1.036 de 25 de setembro que aprovou o Regulamento. A disciplina de música continua a 

fazer parte do rol das disciplinas. 
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A análise da legislação traz muitos indícios para se pensar na educação musical como 

uma prática mediada pelo governo do Estado de Minas Gerais durante todo o período da 

Primeira República. Os programas e regulamentos deixam entrever as iniciativas legais, por 

vezes mais tímidas e por outras mais sistemáticas em relação ao ensino da disciplina de 

Canto. A ocorrência de diferentes denominações como Música, Canto, Canto Coral e Canto 

Orfeônico, parecem indicar a busca por uma identidade, revelando a ocorrência de 

permanências durante o período analisado, mesmo que essas permanências se manifestem 

muitas vezes ocultas em outras disciplinas, como é o caso da presença da música nas aulas de 

Instrução Cívica. Sendo assim, além do que se apresenta como o óbvio, foi preciso buscar a 

educação musical em outros espaços. Para essa tarefa, foi de grande contribuição analisar a 

educação musical a partir de uma perspectiva que procura tecer relações entre espaços e 

tempos diferentes, e, ao mesmo tempo reconhece as particularidades das questões e 

compreensões vistas a partir de diferentes escalas de observação. Desta maneira, além das 

contribuições da legislação para se pensar na educação musical em Minas Gerais, a 

documentação oficial e as outras fontes, possibilitaram refletir acerca de indícios de práticas 

educativas do Grupo Escolar Doutor Gomes Freire e da cidade de Mariana. Localizar o 

Hymnario na instituição de ensino e nos programas de ensino, bem como outros materiais de 

música, os indícios de que o grupo tinha um piano, as partituras e cantos citados pelo livro 

Inventário Geral da escola, as festas da cidade que contavam com a participação de alunos e 

professores do grupo, nos levam a crer que a música encontrou espaço na escolarização 

primária em Mariana. O Grupo Escolar Doutor Gomes Freire, se não cumpriu prontamente a 

todas as exigências feitas pela legislação, ao menos estava a par das orientações legais e 

possuía os meios materiais de aplicar a educação musical. A cidade de Mariana, fortemente 

engajada nos pretendidos rumos que o país buscava com as modificações almejadas durante o 

século XX, apresentava-se como palco de manifestações artísticas e patrióticas que os jornais 

faziam questão de assinalar. E lá estava o grupo escolar, representado pelo canto de alunos, 

pela presença de professores e pela visibilidade que os jornais conferiam a ele. 

É importante salientar que uma legislação por si só diz muito pouco sobre as efetivas 

práticas que ocorrem nos espaços escolares. Os sujeitos conferem novos significados ao que 

lhes impõem as leis e adotam posturas que nem sempre condizem com as prescrições legais. 
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Reconhecemos a margem de resistência dos sujeitos60, mas da mesma forma sabemos que os 

regulamentos de ensino elucidados acima são muito relevantes para se analisar o projeto 

político pedagógico do início do século XX. Assim, ressaltamos mais uma vez que a análise 

da legislação sobre o ensino contribuiu de forma significativa para se pensar a música nas 

escolas mineiras e o Hymnario Escolar no âmbito do estado de Minas Gerais e especialmente 

no Grupo Escolar Doutor Gomes Freire, em Mariana. 

De acordo com as orientações contidas nos programas e regulamentos, bem como na 

Revista do Ensino, a música na escolarização primária da década de 20, contribuiu com o 

processo de formação da noção de um pensamento voltado para o patriotismo e acerca do que 

significava ser brasileiro. As orientações para o Canto mobilizaram discursos que se voltavam 

para a formação de um cidadão saudável e disciplinado. A formação moral do cidadão 

republicano estava em jogo, e os intelectuais e políticos utilizavam-se da escolarização nas 

tentativas de incorporar novos valores sociais na população. 

A República recém formada precisava se afirmar enquanto o modelo político mais 

propício para o Brasil. Assim, desenvolveram-se estratégias discursivas que visavam a 

formação dos cidadãos conforme os moldes considerados mais adequados. Buscou-se, a partir 

desses discursos, desenvolver padrões de pensamento na população para que as pessoas 

pudessem agir conforme as orientações políticas e intelectuais do período.  

A Revista do Ensino era um dos canais mais eficientes de comunicação da Diretoria da 

Instrução Pública. Desta forma, analisar esse periódico possibilita compreender os debates em 

circulação na sociedade em que foi veiculada. Nota-se a relação entre o que era publicado 

pela Revista do Ensino com os programas de ensino. Nas duas fontes, é possível perceber a 

preocupação com as ideias higienistas, com uma postura disciplinar que fosse atenta aos 

movimentos corporais, à respiração, às músicas que deveriam ser cantadas em detrimento de 

outras consideradas inadequadas, à formação moral dos cidadãos, dentre outras questões que 

nos permitem compreender os discursos mobilizados pela República brasileira, que se 

remetiam também aos ideais de ‘Ordem e Progresso’, emblema estampado pelos positivistas 

na bandeira nacional. 

                                                           
60 Foucault, (2004) reconhece que o sujeito se constitui atravessado por formas de sujeição ou ainda de maneira 

mais autônoma, instituindo dessa forma, práticas de liberdade. Neste sentido, onde há poder também existe 

resistência. 
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É interessante notar, entretanto, que, enquanto a Revista do Ensino oferece mais 

destaque para o Canto nas escolas no ano de 1926, por outro lado a Reforma que mais destaca 

esse saber escolar é a de 1927. Assim, podemos refletir acerca da possível influência da 

professora Branca de Carvalho Vasconcellos para o pensamento pedagógico do período. A 

musicista, ao publicar mensalmente na Revista, possivelmente pode ter contribuído para as 

teses discutidas no I Congresso do Ensino Primário, que mais tarde serviriam de base para a 

reforma do ensino.  

Este estudo, longe de esgotar os questionamentos acerca da disciplina de Canto, 

oferece alguns apontamentos e reflexões passíveis de suscitar novas indagações além das 

colocadas exaustivamente pela presente pesquisa. É possível refletir sobre o lugar da música 

na escolarização nos tempos atuais. Percorrer seus caminhos históricos, suas lutas internas e 

externas, a ligação da música nos estabelecimentos escolares com a política, a visibilidade que 

ora é demonstrada pelos Programas ou pela Revista do Ensino, ora parecer parece ser 

marginalizada, leva a pensar nos debates que ainda permeiam a disciplina, que parece lutar 

pelo seu espaço na escolarização brasileira até os dias atuais. 
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CAPÍTULO III - ANÁLISE DO HYMNARIO ESCOLAR DE MINAS GERAIS, 1926 

 

Foucault (1996) ao caracterizar o conceito de discurso como produção de sentido por 

meio das linguagens na sociedade e chamar atenção para a importância de pensar cada 

acontecimento discursivo em relação com o tempo e o espaço que o produziu, contribui com 

as reflexões propostas para esta pesquisa de que o Hymnario Escolar e as outras fontes 

analisadas trazem sentidos e significados para se pensar a escolarização primária do início do 

século XX. No presente caso, tecemos reflexões principalmente no que se refere à educação 

musical e os discursos que aparecem quando se analisa esse saber escolar no período. 

É importante reiterar que, para Foucault, não há discursos que não sejam controlados 

por alguma forma de poder, não há uma maneira de falar absolutamente livre. Sendo assim, 

torna-se relevante dar destaque às instâncias de poder que permeiam a produção de uma obra- 

qualquer obra, mesmo um hinário - para circular nos meios escolares. De antemão, vale 

apontar que encontramos a forte relação entre o Estado e a Igreja como instituições presentes 

nos temas dos hinos. O primeiro é responsável pela produção do Hymnario Escolar, e traz 

mensagens de amor e defesa da pátria, produz e reproduz ideais de passado e de futuro, chama 

os cidadãos para a guerra e, caso fosse necessário, que a própria vida se perdesse em prol da 

causa de salvar o Brasil. É possível ainda vislumbrar o governo nos discursos de valorização 

do trabalho e nas mensagens que exaltam a escola. Um cidadão considerado bom brasileiro 

seria aquele que lutasse pelo Brasil, que era instruído ao menos por uma mínima formação e 

que era trabalhador. A Igreja também aparece por entre as linhas das composições escolhidas 

para compor o Hymnario. Deus, amor, família, são palavras que remetem a ideais religiosos 

produtores de sentimentos morais e de exaltação de valores cristãos.  

Mas assim como é possível perceber estratégias desenvolvidas por instâncias 

governamentais, é necessário também perceber outros agentes envolvidos, que muito embora 

não sejam alvo de notoriedade na política, por exemplo, o são em outras esferas e participam 

de outras relações de poder, as micro-relações estudadas por Foucault (1979). Nesse caso, 

percebemos sujeitos que se mobilizam em torno da construção de uma imagem positiva da 

República e buscam consolidar as bases do novo regime. Além dos organizadores do 

Hymnario e dos compositores dos hinos, notamos o jogo de relações desenvolvidos pela 

imprensa de Mariana, a atuação das bandas, dentre outros indivíduos e instituições que 
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participavam direta ou indiretamente da construção ou consolidação dos saberes musicais nas 

primeiras décadas depois de proclamada a República. 

Assim como a obra de Branca de Carvalho e Arduino Bolivar, encomendada pela 

Imprensa Oficial de Minas Gerais, as outras fontes analisadas permitem perceber que a 

produção discursiva vai ao encontro de uma vontade de produzir uma determinada verdade no 

meio social em que circulava. Foucault identifica a oposição entre o verdadeiro e o falso 

como um dos procedimentos de exclusão gerado no âmbito discursivo. Nesse procedimento, 

seleciona-se o que deve aparecer como verdadeiro e aquilo que por outro lado, é classificado 

como falso, e, portanto, não deve circular da mesma forma como a produção da verdade. Essa 

separação entre o que veio se constituir como discurso dotado ou não de verdade é também 

produzida historicamente. Além disso, esse procedimento de exclusão do que não seria então 

verdadeiro se apóia em instituições, e é ao mesmo tempo controlada pelo modo como que os 

saberes circulam, são distribuídos e aplicados no meio social (FOUCAULT, 1996). Dessa 

forma, um livro escolar como o Hymnario, a imprensa e a legislação, podem oferecer muitos 

indícios acerca das formas de pensar e de produzir conhecimento em uma sociedade, 

transformados em verdade por meio dos discursos que circulam.  A maquinaria de produção 

da verdade é tão prodigiosa que mascara a própria verdade, fazendo com que o discurso 

pareça natural e não se perceba os poderes e perigos que oculta. “Assim, só aparece aos 

nossos olhos uma verdade que seria riqueza, fecundidade, força doce e insidiosamente 

universal” (FOUCAULT, 1970, p.19). 

Nesta perspectiva de análise, consideramos a presença de discursos que visavam a 

produção determinadas verdades por meio das aulas de Canto para o ensino primário61. 

Refletimos também sobre a legislação que sustentava as aulas dessa disciplina e nos meios 

que divulgavam a música nas escolas, como a Revista do Ensino e os jornais de Mariana, o O 

Cruzeiro e o O Germinal. A análise dessas fontes permite notar a princípio, uma mecânica do 

poder que se funda no controle dos indivíduos principalmente por meio da normatização e do 

poder disciplinar. No capítulo I consideramos a importância de se identificar a existência da 

disciplina nas prescrições para o ensino musical e de que forma podemos percebê-la. A 

análise do Hymnario permite perceber o poder disciplinar entremeando as práticas musicais, 

colocando regras de comportamentos aos professores e alunos. Foucault discorre sobre a 

                                                           
61 Usamos o plural (determinadas verdades) por considerar a pluralidade de temas e projetos que podem ser 

percebidos por meio do Hymnario Escolar. Embora interligados, trazem peculiaridades nas mensagens 

transmitidas, conforme será percebido na análise das letras dos hinos. 
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grande atenção dada ao corpo desde o século XVIII. Esse era manipulado, modelado, treinado 

para obedecer e se tornar hábil, podendo multiplicar suas forças. A disciplina é a forma geral 

de dominação nos séculos XVII e XVIII, mas podemos encontrá-la posteriormente. Constitui-

se em  

Técnicas sempre minuciosas, muitas vezes íntimas, mas que têm sua importância: 

porque definem um certo modo de investimento político e detalhado do corpo, uma 

nova “microfísica” do poder; e porque não cessaram, desde o século XVII, de 

ganhar campos cada vez mais vastos, como se tendessem a cobrir o corpo social 

inteiro (FOUCAULT, 1975, p.120). 

As disciplinas são técnicas para assegurar a ordenação da multiplicidade humana. Para 

Foucault, embora isso se apresente como problema de qualquer sistema de poder, o que 

diferencia a disciplina são os seguintes aspectos: elas tornam o exercício do poder o menos 

custoso possível (tanto em termos econômicos quanto políticos por sua discrição, 

invisibilidade relativa e pouca resistência), levam o poder ao seu máximo de intensidade e 

fazem crescer ao mesmo tempo a docilidade e a utilidade dos elementos do sistema. 

As prescrições para as aulas de Canto contidas nos regulamentos, sugerem a existência 

de mecanismos disciplinares, pois a prática musical deveria ter um controle sobre os gestos, 

sobre os ritmos dos batimentos cardíacos e a respiração, fazendo com que os alunos 

assumissem determinadas posturas corporais e se comportassem de forma que seus corpos 

fossem normalizados62. A disciplina pode ser encontrada também no tempo de duração das 

aulas “que não deveriam exceder dez minutos”, conforme consta nos Programas de Ensino do 

ano de 1925 e 1927. Foucault, ao apresentar duas maneiras de controlar a marcha de uma 

tropa, também fornece elementos para se pensar na organização das aulas de Canto no ensino 

primário. Para o autor, nas marchas, define-se a posição do corpo, para cada movimento é 

prescrita uma duração, sucessão, etc. “O tempo penetra o corpo, e com ele todos os controles 

minuciosos do poder” (Idem, ibidem p.130). É interessante fazer a observação de que 

expressiva quantidade dos hinos inicia-se com uma marcha. Assim, além do controle do 

tempo, das vozes, temos a alusão a uma postura militar nas músicas propostas para a prática 

no ensino primário de Minas Gerais. Neste sentido, pensando a partir de Foucault, percebe-se 

nos hinos propostos para o ensino primário e na legislação referente ao Canto, a ocorrência de 

um poder disciplinar, que visava definir os gestos e inculcar comportamentos aos alunos, 

exercendo dessa forma, um poder sobre o corpo dos cantores e ouvintes. A prática desse 

                                                           
62 Normalizados no sentido que Foucault define como adequados ao padrão de norma de conduta, fruto de 

controle disciplinar (Idem). 
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poder disciplinar é identificada, além disso, na Revista do Ensino, que levava aos professores, 

prescrições e posturas propostas para as aulas.  

 É importante considerar que, a sujeição do corpo não é obtida somente pelos 

instrumentos da violência ou ideologia, 

 [...] pode muito bem ser direta, física, usar a força contra a força, agir sobre os 

elementos materiais, sem, no entanto ser violenta; pode ser calculada, organizada, 

tecnicamente pensada, pode ser sutil, não fazer uso de armas do terror e, no entanto, 

continuar a ser de ordem física. Quer dizer que pode haver um “saber” do corpo que 

não é exatamente a ciência de seu funcionamento e um controle de suas forças que é 

mais que a capacidade de vencê-las: esse saber e esse controle constituem o que se 

poderia chamar a tecnologia política do corpo. Essa tecnologia é difusa, claro, 

raramente formulada em discursos contínuos e sistemáticos; compõe-se muitas 

vezes de peças ou de pedaços, utiliza um material e processos sem relação entre si. 

O mais das vezes, apesar da coerência de seus resultados, ela não passa de uma 

instrumentação multiforme (Idem, ibidem, p.27). 

 

 

 

Tendo em vista as considerações do pensamento de Foucault acerca do controle sobre 

o corpo, a hipótese que guia a análise dos hinos é a de que o poder disciplinar era exercido por 

meio da utilização de estratégias discursivas presentes em diferentes meios e materiais 

utilizados pela escolarização, como a Revista do Ensino e o Hymnario Escolar. Sobre esse 

último, podem-se perceber esses discursos disciplinares, por exemplo, nos hinos que se 

voltam para o trabalho, para a formação para o patriotismo, valorização da instrução - vista no 

período como uma instituição de destaque na sociedade - e ainda no respeito a valores 

cristãos, percebidos em algumas canções que compõem a obra organizada por Branca de 

Carvalho Vasconcellos e Arduino Bolivar.  

 

 

3.1 - Hinos escolares que servem à pátria: uma análise do Hymnario Escolar de 1926 

 

As contribuições teóricas de Michel Foucault permitiram analisar as mensagens 

textuais dos hinos presentes no Hymnario Escolar mineiro de 1926. Igualmente importantes 

foram a perspectiva metodológicas dos jogos de escala de observação e da cultura material 

escolar, lançadas na análise dessa fonte. A primeira possibilitou a formulação de 

questionamentos e compreensões acerca da educação musical em Mariana e, de forma mais 

ampla, em Minas Gerais. Indagamo-nos sobre os objetivos almejados com a confecção da 

obra, tanto para o ensino e os possíveis usos advindos da sua publicação, tanto no que se 
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refere ao Grupo Escolar Doutor Gomes Freire, onde foi encontrado o exemplar analisado 

nesta pesquisa, como nas finalidades para a educação primária em Minas Gerais. A segunda 

atitude metodológica, a partir dos marcos conceituais sugeridos por Abreu Júnior (2005), 

guiou a análise em muitos sentidos, contribuindo juntamente com as escalas de observação, 

para a escolha e o olhar lançado sobre as fontes.  O paradigma indiciário trouxe contribuições 

para a percepção dos detalhes, das marcas a caneta presentes em algumas páginas do 

Hymnario, da conservação do documento para pensarmos em seus possíveis usos ou mesmo 

da não utilização pelo Grupo Escolar Doutor Gomes Freire, dentre outras marcas perceptíveis 

a partir da percepção dos detalhes visuais da obra. A atitude do estranhamento, fez com que o 

objeto, aparentemente um livro comum, adquirisse um significado especial quando visto 

como um material capaz de tecer compreensões acerca da escola primária no início do século 

XX e mais propriamente da história da educação musical do período. A carta roubada, 

terceiro marco metodológico, foi responsável pela escolha do Hymnario Escolar como fonte 

principal da pesquisa. Assim como no conto de Edgar Alan Poe, a obra musical se encontrava 

às vistas para a pesquisa, mas era preciso que fosse percebido o quão valiosa poderia ser para 

contribuições na história da educação musical do início do século XX. 

Além disso, em meio a tantos documentos da instituição, nos chamou atenção aquele 

que se distinguia por se tratar de um material didático, diferente do restante do acervo, 

composto em sua maioria por documentos burocráticos institucionais. Por fim, o efeito 

madeleine foi importante na medida em que permitiu que memórias da escolarização viessem 

à tona quando estimuladas. As memórias da escolarização de outrora, além de virem 

incorporadas pelas músicas presentes no Hymnario, também tornaram-se visíveis a partir de 

outros indícios. Na conversa com a atual pedagoga da escola, Simone Sousa, outras 

lembranças foram mobilizadas. Ao relembrar a existência do piano nos porões da instituição, 

a funcionária logo nos forneceu pistas sobre as relações entre religião e educação ao relatar 

que o instrumento havia sido doado por uma autoridade religiosa, o Bispo Dom Oscar de 

Oliveira. 

O livro de hinos foi tratado enquanto um material que fornece aporte para se pensar 

ideias, discursos e finalidades educacionais, políticas e pedagógicas que circularam na década 

de 20, mas não se restringiram a esse período. Permite, dessa forma, pensar na escola e nos 

diversos materiais que compõem o cotidiano escolar, trazendo sentidos e significados para as 

práticas escolares.  Conforme sugeriu Foucault (1996), é preciso situar-se no tempo e no 

espaço e entender que as práticas e discursos são constituídos historicamente. Pensando com o 

autor, é possível perceber que as condições históricas eram propícias para a utilização de um 
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material como o Hymnario. As políticas educacionais, a preocupação com os métodos e com 

a infância retratada pelos pensadores, a atuação de políticos e intelectuais mineiros para a 

afirmação do Brasil no regime republicano, parecem confluir com a idéia da elaboração de 

uma música escolar que pudesse servir aos ideais propagados de amor à pátria, ordem, moral, 

higiene, construindo uma postura de disciplina em professores e alunos. O texto Duas 

Palavras, responsável pela abertura do Hymnario, juntamente com os hinos, constroem esses 

discursos e mostram diferentes preocupações. Eram aspirações que ao fim e ao cabo, 

encontravam-se na esteira da construção de Brasil ideal aos olhos daqueles que almejavam a 

construção da República fundada na ordem e no progresso, tal como ocorria nas nações vistas 

como símbolos de desenvolvimento socioeconômico. A análise de materiais, didáticos, e 

nesse caso do Hymnario, permite o vislumbre e compreensões de possíveis relações que se 

estabelecem entre a escola, a sociedade e os discursos que circulam nessas duas instâncias. 

Nesse caso específico, a análise permite ainda tecer reflexões sobre a expressividade e papel 

da música na escolarização primária em tempos de outrora. 

 

Tendo em vista essas considerações, é significativo apresentar a disposição original 

das músicas no Hymnario. Entretanto, cabe salientar de antemão, que as músicas parecem 

trazer a presença de discursos que se concentram em temas específicos, caros à execução dos 

projetos republicanos mobilizados no período analisado. Em função disso, foi possível 

classificar as composições por temas, tornando mais clara a identificação das mensagens 

textuais elaboradas em torno de estratégias de produção de verdades. É preciso, no entanto, 

apontar que algumas músicas trazem mais de uma temática. Assim, a classificação não é 

rígida e nem fechada. O intuito é mostrar o discurso e temática predominantes em cada uma 

das canções, sem, contudo, desconsiderar que as músicas trazem outros elementos além do 

tema em que foram elencadas. A apreciação mais detalhada de cada música poderá trazer 

melhor estas percepções.  No quadro abaixo, é possível observar a disposição original das 

músicas no Hymnario e, em seguida, um segundo quadro elaborado a partir das temáticas. 

Nesse último, os nomes dos hinos são apresentados conforme aparece na apreciação feita logo 

após os quadros a seguir63. 

 

                                                           
63 Para uma melhor leitura e compreensão das composições, além da separação por temáticas, procuramos 

discorrer acerca de cada hino de acordo com a relação entre as mensagens de que tratam. Em outras palavras, as 

músicas sobre a Inconfidência Mineira foram colocadas próximas, da mesma forma as que se referem à 

Independência e aos outros assuntos contemplados pela mesma temática. 

 



100 
 

 
Quadro  2: Disposição original das músicas do Hymnario Escolar 

TÍTULOS DOS HINOS AUTORIA PÁGINA 

A’ Terra Mineira (Terra de 

Minas)                                                                                                       

Arduino Bolivar e Francisco Braga  I 

Hymno Nacional Brasileiro Osório Duque Estrada e Francisco Manoel da 

Silva 

01 

Hymno da Independencia do 

Brasil  

Evaristo Ferreira da Veiga e Dom Pedro I 06 

Treze de Maio Mario de Lima e José Eutropio 09 

Hymno da Proclamação da 

Republica 

Medeiros e Albuquerque e Leopoldo Miguez 12 

Hymno á Bandeira Nacional  Olavo Bilac e Francisco Braga 15 

Saudação á Bandeira Freitas Guimarães e João Gomes Junior  18 

A’ Bandeira José Carlos Dias 22 

Saudação á Bandeira Dom Aquino 26 

Avante Brasil! Athayde Marcondes e João Gomes Junior 29 

Ao Brasil Affonso Celso e José Eutropio 32 

Bandeira de minha terra Brant Horta e José Eutropio 35 

Sete de Setembro  Lindolpho Gomes e José Eutropio 38 

Sete de Setembro  Obertal Chaves e Thiers Cardoso 41 

Ave, Brasil Jonathas Serrano 43 

Hymno á Republica Luiz Galvão de M. Lacerda e B. Machado 46 

Hymno da Inconfidencia Carlos Góes e Custodio Fernandes Góes  50 

A existencia de Deus Gonçalves Dias e Frei P. Sinzig  55 

Hymno á Minas Abilio Machado e Manoel Joaquim de 

Macedo 

58 

A’ escola! Lindolpho Gomes e José Eutropio 70 

Salve, escola! Ramon Puiggari e José Ivo 73 

Saudação B. o. e Francisco Braga 76 

Hymno ao Brasil  Gonçalves Dias e João Gomes Junior 79 

A nossa Bandeira Alf. Albuquerque e R. Falviano 82 

Hymno da Escola Tiradentes Olavo Bilac e Francisco Braga 85 

Hymno a Tiradentes Luis Delfino e Francisco J. Flores 88 

Hymno a Tiradentes Bernardo Guimarães e Antonio Carlos 91 

A’ Patria Gabriel Nunes de Souza e Maria S. Nunes 94 

Hymno Escolar Bento Ernesto Junior 97 

Hymno Escolar Pedro Gomes Cardim e Carlos de Campos 99 

Hymno Escolar Dr. J. Tavares de Lacerda e Affonso M. 

Albuquerque 

103 

Brasil Thiers Cardoso 106 

Grande Pátria Julio Prestes e José Carlos Dias 110 

Descobrimento do Brasil  Brasilio Prisco e Guilherme Tell 113 

O canto do bravo Carlos A. Gomes Cardim e João Gomes Junior 116 

Hymno á paz Carmo Gama e José Prudente Filho  120 

O futuro Olavo Bilac e João Batista Julião 122 

Defendamos o Brasil Arlindo Leal e Jack Wells  125 

A’ Bandeira Brasileira Antonio Peixoto e Eugenio Nogueira 127 

Hymno á escola Ovidio de Mello e Luciano Gallet   
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Hymno infantil Belmiro Braga e Elviro do Nascimento 132 

Hymno escolar Hemeterio J. dos Santos  134 

Hymno á Minas João Lucio e P. João B. Lehmann 139 

O Lar, a Patria e Deus Affonso Celso e D. Vicente Blied O. S. D. 143 
Fonte: Hymnario Escolar, 1926. 

Como supramencionado, para uma melhor compreensão dos objetivos e discursos 

identificados na análise dos hinos, ocorreu a separação de cada um deles por temática. Essa 

divisão ocorreu a partir da leitura dos títulos e posteriormente da análise das letras das 

composições. Abaixo a divisão por temáticas e a disposição dos hinos na ordem seguida pela 

análise: 

Quadro  3: Divisão dos hinos por temática 

Cívicos e/ou Patrióticos Exaltação à escola e ao 

trabalho 

Valores Cristãos 

Terra de Minas A Escola A existencia de Deus 

Hymno a Minas Salve Escola Hymno á Paz 

Hymno a Minas Saudaçã  

Hymno Nacional 

Brasileiro 

Hymno Escolar O Lar, a Patria e Deus 

Hymno da Independencia 

do Brasil 

Hymno Escolar  

Sete de Setembro  Hymno Escolar  

Sete de Setembro Hymno á Escola  

Hymno da Escola 

Tiradentes 

Hymno Infantil  

Hymno a Tiradentes Hymno Escolar  

Hymno a Tiradentes   

Hymno da Inconfidencia   

Treze de Maio   

Hymno da Proclamação 

da República 

  

Hymno a República   

Hymno á Bandeira 

Nacional 

  

Saudação á Bandeira   

A Bandeira   

Bandeira de Minha Terra   

A Nossa Bandeira   

A Bandeira Brasileira   

Avante, Brasil!   

Ao Brasil   

Ave Brasil!   

Hymno ao Brasil   

A’ Patria   

Brasil   

A Grande Patria   
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Descobrimento do Brasil   

O Canto do Bravo   

Defendamos o Brasil    

O Futuro    
Fonte: Hymnario Escolar, 1926. 

A primeira temática foi denominada por Hinos de cunho cívico e/ou patriótico. Foram 

contempladas as composições que se voltam para discursos de amor ao Brasil, culto a datas e 

heróis cívicos. Essa temática contempla a maioria das composições, no total de 31, e mostra a 

força dos discursos de exaltação ao Brasil e a tentativa de levar para o ambiente escolar, 

mensagens que apontam para a produção do sentimento cívico e voltado para o patriotismo. 

Na segunda temática, encontram-se os hinos de Exaltação à instituição escolar e ao trabalho. 

Esses se concentram na produção de discursos sobre a escolarização, retratando-a de forma 

positiva e fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Valorizam também o trabalho, 

trazendo mensagens acerca da importância e da magnitude da labuta cotidiana. É importante 

fazer a ressalva de que escola e trabalho foram afixados na mesma temática porque 

consideramos a forte presença e proximidade de discursos que envolviam as duas instâncias 

em fins do século XIX e início do XX. Em outras palavras, era preciso se educar e escolarizar 

minimamente principalmente o indivíduo que seria o futuro trabalhador. Por fim, a terceira 

temática foi denominada de Hinos com valores cristãos. Estes últimos trazem mensagens que 

se voltam para discursos propagados pelo cristianismo, remetendo-se à produção de uma 

moral que valoriza a instituição familiar e Deus. O gráfico a seguir mostra a relação das 

temáticas e a predominância dos hinos de cunho cívico e/ou patriótico. 
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Gráfico 1: Disposição dos hinos de acordo com as temáticas elaboradas 

 

Fonte: Hymnario Escolar, 1926. 

 

Observa-se que, dentre as mensagens priorizadas pelo Hymnario, encontram-se 

aquelas voltadas para a construção de sentimentos patrióticos e cívicos nos brasileiros64. 

 

3.2 – As músicas do Hymnario Escolar de Minas Gerais: Pátria, educação, trabalho e 

moral cristã 

 

A construção dos discursos que circularam no início do período republicano, realizou-

se, entre inúmeras outras questões, por uma valorização e formação para o patriotismo. 

Visava-se produzir pensamentos que deveriam conduzir a determinados padrões de 

comportamento. Amor e dedicação seriam os deveres dos cidadãos perante o Brasil. Observa-

se a construção de símbolos republicanos, como a bandeira e os heróis que dariam ares de 

vitória ao novo regime e construiriam uma imagem positiva do Brasil. José Murilo de 

                                                           
64 A fim de uma melhor visão acerca de elementos presentes em cada temática elaborada, ao final do trabalho 

(VIDE ANEXO II, III e IV) são colocadas na íntegra a letra de três canções, a primeira de cada uma das 

temáticas na ordem deste trabalho. 

72%

21%

7%

Distribuição dos hinos por temática (%)

Cívicos e/ou Patrióticos Exaltação à Escola e ao Trabalho Valores Cristãos
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Carvalho (1990) sugere que o extravasamento de idéias e de discursos republicanos, 

mobilizados por correntes ideológicas como o jacobinismo, positivismo e liberalismo65, 

deveria ser feito por meio de um discurso acessível a um público com baixo nível de educação 

formal. Para tanto, era necessária a utilização de sinais universais, de leitura mais fácil, como 

as imagens, os símbolos, os mitos e as alegorias. A finalidade era atingir o imaginário popular 

de forma a recriá-lo em torno dos valores e projetos republicanos. De acordo com o autor, 

quando foi instaurado o regime republicano, não havia nos brasileiros um sentimento de 

comunidade, de identidade coletiva.  

A busca de uma identidade coletiva para o país, de uma base para a construção da 

nação, seria tarefa que iria perseguir a geração intelectual da Primeira República 

(1889-1930). Tratava-se, na realidade, de uma busca das bases para a redefinição da 

República, para o estabelecimento de um governo republicano que não fosse uma 

caricatura de si mesmo (Idem, p.33). 

 

 Carvalho chama atenção para o fato de que todo regime político cria um panteão 

cívico, exaltando figuras que possam atuar como modelos para a sociedade. O processo para 

que uma pessoa real se torne um herói, passa por uma transmutação da figura real, constrói-se 

uma imagem e idealização do personagem para que ele possa se tornar um modelo para 

valores e aspirações coletivas. Destacando a atuação da corrente positivista para a construção 

do imaginário republicano, o autor salienta que esta atribuía grande importância ao culto 

cívico. Este incluía, além da bandeira republicana, as figuras de Tiradentes, José Bonifácio e 

Benjamin Constant, sendo esses personagens responsáveis pela trindade cívica que 

simbolizava o avanço da sociedade brasileira em direção a seu destino histórico. Para José 

Murilo de Carvalho, a vertente ligada a Benjamin Constant, ou seja, o positivismo, contribuiu 

para várias medidas tomadas no início da República, como a separação entre Igreja e Estado, 

a introdução do casamento civil, reforma do ensino militar, etc.  

A República de Benjamin Constant absorvia do positivismo uma visão integrada da 

história, uma interpretação do passado e do presente e uma projeção do futuro. A história 

tinha suas leis, seu movimento predeterminado em fases bem definidas. Mas era a ação de 

grandes homens que poderiam apressar essa marcha de evolução social. Dentre esses grandes 

homens, a figura de Tiradentes aparece como um símbolo poderoso, construído para 

representar a República brasileira. É relevante destacar que, de acordo com Carvalho, “Heróis 

são símbolos poderosos, encarnações de ideias e aspirações, pontos de referência, fulcros de 

                                                           
65 Para consultar melhor a posição das correntes ideológicas e a participação do povo nos debates anteriores à 

Proclamação da República, consultar CARVALHO, José Murilo de. Os três povos da República. Revista USP, 

São Paulo, n. 59, p.96-115, setembro/novembro 2003. 
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identificação coletiva” (CARVALHO, 1990 p.55). O período republicano lança mão de um 

intenso culto cívico a Tiradentes. O 21 de abril foi declarado feriado nacional em 1890, 

juntamente com o 15 de Novembro 66. Para José Murilo de Carvalho, talvez um dos principais 

fatores que influenciaram a mitificação de Tiradentes, foi a aproximação que dele fizeram 

com o martírio de Cristo. O herói não chegou a derramar sangue. A idéia que se construiu é 

de que ele era uma vítima que havia sido punida por lutar pelos seus sonhos e ideais em torno 

da liberdade. Construindo-se esse discurso, era na figura de Tiradentes que as pessoas podiam 

se espelhar e se identificar. O mártir foi visto como representante das lutas em torno do ideal 

de liberdade, de república, de independência Além disso, A Inconfidência foi também vista 

como um movimento abolicionista, o que ligou Tiradentes às três maiores transformações do 

país: Independência, Abolição, República.  

É significativo apontar a ocorrência de 4 hinos sobre a Inconfidência e Tiradentes no 

Hymnario Escolar. Trata-se de um dos assuntos que mais aparecem na obra, o que evidencia a 

preocupação republicana em torno da mitificação de Joaquim José da Silva Xavier, o 

Tiradentes. A forte presença do tema em meio às composições propostas para o ensino 

primário denota a atuação da música na construção dos heróis republicanos, o que vai ao 

encontro da formação de uma identidade para o país a partir da mobilização de discursos em 

torno da construção de heróis. De forma significativa, aparece também a Princesa Isabel, 

venerada pelos hinos como símbolo da abolição da escravidão no Brasil. 

Além da construção de figuras heróicas, a batalha em torno da simbologia republicana 

deu-se também em relação à bandeira e o hino. A vitória sobre a escolha da bandeira se deu 

pelos positivistas, e, de acordo com Carvalho (Idem) deveu-se principalmente ao fato de que o 

novo símbolo utilizou elementos da tradição imperial. Havia pelos menos três versões de 

bandeiras inspiradas no modelo americano67. Os positivistas ortodoxos reagiram 

imediatamente aos modelos propostos e conceberam um outro modelo, desenhado por Decio 

                                                           
66 A luta pela construção do mito por Tiradentes teve um dos marcos mais significativos em 1873, com a 

publicação da obra de Joaquim Norberto de Souza Silva, História da Conjuração Mineira. Essa obra se tornou 

importante por revelar muitos documentos até então desconhecidos. Norberto se posicionava contra a construção 

do monumento à Tiradentes no Rio de Janeiro. O autor, ao fazer provocações sobre as transformações que 

haviam ocorrido com o Tiradentes, dizendo que seu ardor patriótico acabou se transformando em fervor 

religioso, acabou por aproximar a figura de Tiradentes da de Cristo. (Idem, p.64). 
67 Uma delas foi feita pelos sócios do Clube Republicano Lopes Trovão, e permaneceu hasteada na Câmara 

Municipal até dia 19. Nela se conservaram, nas faixas horizontais, as cores verdes e amarela da bandeira 

imperial e o quadrilátero foi pintado de preto para homenagear a raça negra e as estrelas bordadas em miçangas 

brancas.  A outra foi confeccionada por um pequeno grupo de empregados do comércio e era cópia da primeira. 

A terceira, ao que parece, foi feita independentemente por um oficial da Marinha, Gabriel Cruz. As faixas 

horizontais foram mantidas em verde e amarelo e o quadrilátero passa a ter a cor azul e nele aparece o Cruzeiro 

do Sul, rodeado por 20 estrelas. 
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Villares, enviando-o ao governo provisório. Seguindo as indicações de Comte, os positivistas 

conservaram o fundo verde da bandeira imperial, o losango amarelo e a esfera azul. Retiraram 

a cruz, a esfera armilar, a coroa, os ramos de café e tabaco da calota, transferiram as estrelas 

que circulavam a esfera para dentro da calota, e introduziram a divisa “Ordem e Progresso”, 

em faixa que cruzava a esfera em sentido descendente da esquerda para a direita. Essa última 

modificação foi a que gerou maior polêmica.Teixeira Mendes teve que justificar a escolha da 

bandeira, e o fez com argumentos de que o emblema nacional conseguia ligar o passado, o 

presente e o futuro. O passado era representado pela manutenção das características imperiais, 

ao passo que o presente e o futuro eram retratados pela divisa ‘Ordem e Progresso’. A 

bandeira positivista sofreu inúmeras críticas, mas rebateu a todas com discursos autoritários 

(Idem, ibidem). 

Conforme considera José Murilo de Carvalho, a República brasileira não tinha 

densidade popular forte o suficiente para refazer o imaginário social. Dessa forma,  

Só quando se voltou para tradições culturais mais profundas, às vezes alheias à sua 

imagem, é que conseguiu algum êxito no esforço de se popularizar. Foi quando 

apelou à Independência e à religião, no caso de Tiradentes; aos símbolos 

monárquicos, no caso da bandeira; à tradição cívica, no caso do hino (Idem, ibidem, 

p.128). 

 Nota-se que um dos principais manipuladores dos símbolos da República foram os 

positivistas, que lutaram incansavelmente pelo coração e pela cabeça dos cidadãos por meio 

da mobilização de símbolos, como o mito de Tiradentes, a bandeira republicana e o hino 

nacional. Essa simbologia contribuiu para a formação e difusão de valores cívicos e 

patrióticos mobilizados a partir de diferentes instâncias. O Hymnario Escolar de 1926, ao 

trazer composições que se voltam para os heróis republicanos, para a bandeira nacional, e 

para a exaltação da pátria, procurava fortalecer a construção dos símbolos republicanos e 

contribuir para a formação do imaginário social que deveria prevalecer. Será possível analisar 

melhor essas questões acerca da construção de discursos patrióticos no fornecimento de 

detalhes textuais dos hinos que se seguem, referentes à primeira temática contemplada por 

este trabalho, Hinos de cunho cívico e/ou patriótico. Esta temática abrange os hinos que 

exaltam o Brasil recorrendo-se à heróis, as belezas do país ou do estado de Minas e outros 

símbolos adotados pela República na construção de uma mentalidade voltada para o civismo e 

o patriotismo. 
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3.2.1 - Hinos de cunho cívico e/ou patriótico 

 

Terra de Minas - Letra: Franciso Braga. Música: Arduino Bolivar - Terra de Minas é o 

nome do primeiro hino que compõe o Hymnario. No índice da obra, verifica-se um título 

diferente, A Terra Mineira. A música é de autoria de Francisco Braga e a letra de Arduino 

Bolivar, sendo o primeiro também compositor da música do Hymno à Bandeira – a ser 

analisado posteriormente neste trabalho - e o último, um dos responsáveis pela confecção do 

Hymnario68. No canto direito da página, percebe-se em grafia muito pequena em relação ao 

restante da página, a data de 26/07/25. É a única composição em que a data é apresentada no 

livro. É feita uma dedicatória ao presidente do estado Fernando de Mello Vianna, em 

exercício quando foi composto o referido hino, o qual claramente é uma exaltação a Minas 

Gerais. A presença do governo, amparada pela dedicação do hino ao governante, pode ser 

percebida na canção que tecia elogios ao estado. 

É um hino composto por quatro estrofes, sendo que as duas primeiras são quartetos e 

as duas últimas tercetos69. Já no início da letra, observa-se o discurso de elogio a Minas 

Gerais. “Caro berço natal!/ Salve terra de Minas!”. Lêem-se ainda na primeira estrofe, 

palavras de pronúncia difícil. Ao referir-se às montanhas mineiras, caracterizadas como belas, 

o autor descreve que “São como esculpturaes, cycloplicas peanhas”. É possível perguntar-se 

se essa música não oferecia dificuldades de entoação para alunos do ensino primário, visto 

que no Programa de Canto, aprovado pelo Decreto 6.758/25, uma das especificações refere-se 

ao tipo de música que deveria integrar o repertório e especifica-se que as músicas adotadas 

seriam fáceis e simples e “Só depois que as vozes estiverem mais firmes e claras, iniciará a 

professora o canto dos hinos e de outras músicas mais fortes e difíceis, observando, porém, 

cuidadosamente, a capacidade das crianças para tal exercício” (OLIVEIRA, 2004b, p.114). É 

possível pensar se o Cancioneiro Escolar não seria o livro musical utilizado nos primeiros 

anos das aulas de Canto e o Hymnario, nos anos finais. Essa hipótese é válida se 

considerarmos que muitas das composições do Cancioneiro trazem um vocabulário mais 

simples. No entanto, é preciso fazer duas considerações. A primeira é a de que a legislação 

não necessariamente diz sobre as efetivas práticas escolares. E a segunda é que o Hymnario 

                                                           
68 Indicamos todos os nomes dos autores dos hinos, mas não fornecemos detalhes sobre cada um deles, visto que 

o objetivo principal é analisar o Hymnario no que se refere aos seus discursos principalmente por meio das letras 

das canções. 
69 Por definição, tercetos são estrofes de três versos que compõem um poema e as estrofes quartetos têm quatro 

versos. 
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também traz algumas canções de fácil pronúncia e memorização, como será mostrado adiante, 

e pode ter sido utilizado também nos primeiros anos do ensino primário.  

Ainda em relação ao Terra de Minas, é importante destacar que, mesmo que a letra 

apresente um vocabulário complexo, a leitura é facilitada por rimas. Além disso, todos os 

versos terminam com paroxítonas. Essa regularidade fornece aporte para o aprendizado do 

texto musical, pois pode facilitar a assimilação das palavras. 

Em relação ao conteúdo, nota-se a referência às riquezas materiais do estado de Minas 

Gerais. O ouro, a esmeralda, os diamantes, são mencionados na segunda estrofe, que pretende 

exaltar os bandeirantes, considerando-os autores de “épicas façanhas”, responsáveis pelo 

descobrimento das preciosidades mineiras. A terceira estrofe, assim como a primeira, trata das 

belezas naturais, desta vez concentrando-se nos rios. Assim, temos: Tens bellezas sem par 

(tantas e tamanhas) / Com que o Brasil e o mundo assombras, fascinas/ O Itatiaia, o São 

Francisco em que te banhas (Terra de Minas, Hymnario Escolar, 1926, p.03) 

A última estrofe volta-se para a riqueza histórica de Minas. Dessa vez, a atenção recai 

sobre Vila Rica e suas figuras heróicas: Dirceu, Claudio, Xavier. Para finalizar, novamente a 

aclamação “Salve Terra de Minas!”, que reforça o sentido da letra e dá ênfase ao objeto de 

interesse: a veneração do estado de Minas Gerais (Hino Terra de Minas, Hymnario Escolar, 

1926, p.03). Em termos musicais, a palavra Minas deveria ser prolongada na primeira sílaba, 

o que a reveste de um destaque ainda maior. Esses elementos, a letra fortemente marcada pela 

exaltação de belezas naturais e históricas, aliados à uma organização musical que contribui 

com a ênfase da letra, parecem se ligar para despertar os sentimentos desejados de devoção a 

Minas Gerais. 

É interessante notar que, após o Hino Terra de Minas, é acrescentada uma página com 

o desenho de uma harpa, e só após essa página, dá-se continuidade às próximas canções. À 

primeira vista, essa separação pode até mesmo passar despercebida, mas ao se analisar mais 

atentamente os detalhes, conforme as orientações da cultura material escolar, percebem-se 

alguns indícios que suscitam reflexão. A numeração das páginas do hino Terra de Minas 

aparece em números romanos. Inicia-se no I e é concluída no III. Após o desenho da harpa, o 

livro é enumerado com algarismos arábicos e se inicia na página 1 mais uma vez. Seria o 

Hino Terra de Minas separado de alguma forma pelos demais por trazer a autoria de Arduino 

Bolivar? Ou essa separação é porque se trata de um Hymnario produzido para as escolas 

primárias de Minas Gerais e, assim, nada mais justo que iniciá-lo com uma canção que se 
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presta a uma homenagem ao estado mineiro? E a dedicatória a Fernando de Mello Vianna, 

teria alguma relação com essa separação? São perguntas de difícil resposta, mas que ajudam a 

encaminhar as questões relativas à seleção operada pelo Estado na construção do livro. 

Hymno a Minas - Letra: Abílio Machado. Música: Joaquim Manoel de Macedo  

 O hino mais extenso selecionado para compor o Hymnario é o Hymno a Minas, cujo 

título se repete por mais uma vez. Indagamos sobre os critérios que determinaram a posição 

de cada hino na obra musical, já que o Hymno a Minas, também poderia ter sido selecionado 

como a primeira composição por se tratar de uma homenagem ao estado mineiro. Ao invés 

disso, o Hymnario se inicia com o Terra de Minas, que também traz uma mensagem que vai 

ao encontro da exaltação de Minas Gerais. Não conseguimos identificar as razões para essa 

organização do livro de músicas. Observando atentamente, notamos que parecem não existir 

critérios explícitos para a posição que cada hino deveria ocupar. Mais importante eram as 

mensagens que se pretendia passar com cada um deles.  

A composição traz um discurso que se volta para a aclamação do estado mineiro a 

partir de uma contraposição a outros lugares, que são definidos como belos, mas que não se 

igualam a Minas Gerais. Em seguida, são feitas referências às belezas naturais mineiras, às 

jazidas de pedras preciosas. Para dar força e acção/A’s mil industrias da terra/ Esgota a grande 

Inglaterra/ Minas de Ferro e carvão/ Mas os dotes naturaes/Dessas terras reunidas/Não 

igualam ás jazidas/ Que possue Minas Geraes. (Hymno a Minas, Hymnario Escolar 1926, 

p.69). Os versos intercalam-se entre um elogio e outro, causando a sensação de riqueza e 

opulência. A música tem repetição de estrofes, o que facilita a compreensão da mensagem, 

mesmo que a letra seja extensa. 

Hymno a Minas - Letra: João Lucio. Música: P. João B. Lehmann S.V.D. - A próxima 

composição selecionada para compor a obra organizada por Branca de Carvalho Vasconcellos 

e Arduino Bolivar também tem o título de Hymno a Minas. Esse se inicia com um tempo de 

marcha, lembrando os gestos militares, fortemente presentes até hoje em manifestações 

culturais e patrióticas no Brasil. Trata-se de uma composição, que em cada estrofe, contempla 

uma visão otimista de Minas Gerais e do Brasil e traz frases de exaltação à História e seus 

heróis. Tiradentes, Felipe dos Santos, Claudio Manoel são concebidos pela música como 

mártires que sofreram com atos tirânicos nos momentos em que Minas buscava a conquista da 

liberdade. O hino destaca que por mais sofridas que tenham sido as lutas, o estado mineiro no 

presente era de glória. São mencionados os elogios à indústria, as oficinas, ao comércio, que 

existiam, de acordo com a canção, graças ao esforço do povo mineiro. O surgimento das 
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escolas também é exaltado, e assim, ao “calor da instrucção”, o Brasil e Minas avançavam 

rumo ao futuro.  

É importante perceber como uma só canção contempla diferentes temas de projetos 

republicanos, como o culto aos heróis, a escola vista por um viés de grandiosidade, o elogio à 

sociedade industrializada em formação, o chamado à população para o amor e defesa da 

pátria, entre outras questões que aparecem na letra deste e de outros hinos conforme 

percebemos na análise. 

Hymno Nacional Brasileiro - Letra: Osório Duque Estrada. Música: Francisco Manoel 

da Silva - O terceiro hino contemplado pela temática que se volta para analisar discursos 

cívicos e patrióticos é o Hymno Nacional Brasileiro. É importante discorrer brevemente sobre 

versões acerca de sua história. De acordo com Carvalho (1990), Medeiros e Alburquerque fez 

uma letra que foi adotada como hino oficial do Partido Republicano que deveria ser cantado 

com a Marselhesa. Houve um concurso para musicar a composição e quem ganhou foi o 

farmacêutico Ernesto de Sousa. Mas numa manifestação militar no dia 15 de janeiro de 1890, 

as bandas tocaram Marselhesa e esta não despertou entusiasmo da pequena multidão. Não se 

sabe se foi espontâneo ou preparado, mas veio o pedido para que fosse tocado o velho hino de 

Francisco Manoel da Silva. Benjamin e Deodoro foram consultados, e, depois de aceitarem, 

decidiu-se que o hino continuaria como hino nacional. Jurt (2012) considera que o Hino 

Nacional teve muitas descontinuidades, sendo que sua primeira versão teria sido o Hino da 

Independência composto por Dom Pedro I. Após a abdicação de Dom Pedro, a composição 

teria sido deixada de lado e, gradativamente, durante a regência de Dom Pedro II, um hino 

composto por Francisco Manoel da Silva em 1822, foi ganhando espaço, tornando-se popular 

para além do Império.  

O Hino Nacional Brasileiro é uma marcha patriótica e ainda é entoado em 

comemorações cívicas, por ser o hino oficial do país. A letra é bem extensa e traz uma 

mensagem textual que glorifica a Independência do Brasil, retratando-a como um 

acontecimento de dimensões épicas protagonizado pelo povo brasileiro, o povo “heróico”, 

conforme aparece na primeira estrofe da música. O Brasil é descrito enquanto uma pátria que, 

além de ter um passado glorioso, podia entrever um futuro repleto de grandezas e realizações. 

Percebe-se uma mensagem voltada para o patriotismo, em que predomina de forma poética o 

elogio ao Brasil, repleto de riquezas naturais e país de um povo que deveria idolatrá-lo. O 

verso “Ó Patria amada” aparece seis vezes durante o hino e reforça o sentimento patriótico 

que a música deveria aflorar na mente de quem o entoava. O vocabulário apresenta-se 

complexo, com palavras que fogem da simplicidade na pronúncia e nos significados das 
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palavras. É o segundo hino na ordem das músicas dispostas no Hymnario, colocado em 

sequência ao Terra de Minas. A posição ocupada no livro de hinos e o fato de ser símbolo 

nacional já na época da confecção do livro de hinos leva a crer que, para além das 

dificuldades que poderia oferecer, já era uma canção conhecida, tanto na escolarização, como 

em outros meios, conforme pode ser percebido nas fontes do período, como os jornais de 

Mariana, a título de exemplo. 

 Analisemos em seguida os hinos referentes à Independência, que também apontam 

para a formulação de mensagens voltadas para despertar sentimentos ligados ao amor ao 

Brasil ao exaltarem o acontecimento que marcou a emancipação política do país em relação à 

coroa portuguesa. 

Hymno da Independencia do Brasil - Letra: Evaristo Ferreira da Veiga. Música: Dom 

Pedro I - Ao analisar o terceiro hino que compõe o Hymnario e dá sequência á primeira 

temática, percebe-se a importância atribuída à Independência, sendo esta aclamada pelo 

Hymno da Independencia do Brasil, escrito por Evaristo Ferreira da Veiga e música de Dom 

Pedro I. Conforme visto anteriormente, a composição teria sido a primeira versão do hino 

nacional. De acordo com Cardoso (2002), existem muitas controvérsias acerca da verdadeira 

história que envolve a música de Dom Pedro I e talvez, nunca se saiba ao certo sua verdadeira 

história. Mas fato é que se trata de uma narrativa de acontecimentos vivenciados pelo Príncipe 

Regente.  

Observa-se, a partir das composições elencadas para compor o Hymnario, que parece 

não existir uma negação do Império pela República brasileira. Ao invés da omissão do 

período imperial, constata-se a importância conferida pela obra musical ao evento da 

Independência. São nesses indícios que percebemos a permanência da tradição e do passado, 

mesmo em um regime político que queria se afirmar como completamente inovador. Nessa 

música, mais uma vez o povo brasileiro é aclamado como um povo bravo que lutou pela 

Independência de forma corajosa e patriótica. O coro assim é escrito: Brava gente brasileira!/ 

Longe vá temor servil:/Ou ficar a patria livre, /Ou morrer pelo Brasil./ (Hymno da 

Independencia do Brasil, Hymnario Escolar, 1926, p.08) Trata-se de um hino curto, de fácil 

assimilação. Todas as estrofes são quadras, sendo que o segundo verso sempre rima com a 

palavra Brasil, e esse nome próprio conclui cada uma dessas estrofes, o que deixa claro mais 

uma vez a idealização do povo brasileiro e da pátria neste hino, assim como nos anteriores 

analisados até o momento. 
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A cultura material escolar nos convida a observar aquilo que está às vistas do 

pesquisador. São os indícios que nos fazem lançar um olhar inabitual àquilo que é corriqueiro. 

Trata-se do estranhamento, conforme mencionado anteriormente neste trabalho, atitude 

metodológica que se revela um importante instrumento para analisar um livro como o 

Hymnario e seus possíveis usos na escola primária do início do século XX. O Hino 

Independência do Brasil, se analisado na perspectiva teórico-metodológica assumida neste 

trabalho, por si só já traz uma série de resquícios e pistas sobre as questões elucidadas. A 

mensagem textual permite pensar nos ideais e projetos de uma nação brasileira voltada para o 

amor à pátria, onde havia fervor do povo pela Independência. A análise, porém, consegue ir 

adiante se observarmos a página em que foi apresentado o hino. Uma palavra escrita à caneta 

chama atenção. Enquanto na música impressa nos deparamos com a palavra phalanges, 

alguém tomou o cuidado de adequar a um português mais atual. Assim, lê-se falanges. A 

questão, ao provocar uma atitude de estranhamento, nos faz refletir sobre o sentido de uma 

correção da palavra no livro de hinos. Um simples detalhe como esse pode nos indicar que a 

obra não só recebeu atenção do grupo escolar, como pode até mesmo ter sido utilizada 

posteriormente às instruções para o seu uso nas escolas primárias, dada a grafia mais 

atualizada da palavra corrigida.  

Sete de Setembro – Letra: Lindolpho Gomes. Música: José Eutropio - Na sequência 

dos Hinos de cunho cívico e/ou patriótico, encontra-se o hino Sete de Setembro, que se volta 

mais uma vez para a data em que o Brasil comemora a Independência. O hino inicia-se com 

um tempo de marcha. A ênfase da música, apesar de ser sobre a Independência, também se 

volta claramente para a escola, retratada na composição como instância que desempenhava 

forte responsabilidade na propagação do amor ao Brasil. O trecho a seguir permite 

compreender essa questão: Em doce competencia/ Saudae a Independencia/Da Patria ao pé do 

altar.../Vossa escola é um lar;/ E’ nella que se encerra/ O porvir de nossa terra / (Sete de 

Setembro, Hymnario Escolar, 1926, p.40). Essa estrofe nos permite mais uma vez reiterar que 

as composições foram separadas por temáticas muito mais para facilitar a análise, já que o 

mesmo hino, como é o caso do Sete de Setembro, traz mensagens patrióticas e de valorização 

à escola, ou seja, abrange duas temáticas elaboradas nesta dissertação. 

Sete de Setembro – Letra: Doutor Obertal Chaves. Música: Doutor Thiers Cardoso - É 

interessante notar a ênfase que o Hymnario atribui à data comemorativa do dia sete de 

setembro. Isso pode ser observado pela quantidade de hinos que se voltam para a exaltação à 

Independência. Mais um título Sete de Setembro é contemplado pela coleção de hinos. A 
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composição traz uma mensagem que elogia a liberdade e força do Brasil, o povo brasileiro, 

exalta a bandeira, e dessa forma, glorifica a pátria, corroborando com o discurso de 

patriotismo e civilidade observado também nos hinos anteriores.  

Hymno da Inconfidencia – Letra: Carlos Góes. Música: Custodio Fernandes Góes - A 

Inconfidência Mineira, conforme mencionado por José Murilo de Carvalho (1990) foi vista 

como um prelúdio republicano. A República recém instaurada no Brasil, utilizou-se desse 

acontecimento histórico e da figura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, 

considerado herói pela historiografia que predominou até meados do século XX, para 

propagar discursos voltados para o elogio ao novo regime. O Hymnario Escolar também fez 

uso dessa estratégia ao selecionar para a obra 4 canções voltadas para o elogio ao evento 

histórico, dentre elas o Hymno da Inconfidencia, escrito por Carlos Góes e música de 

Custodio Fernandes Góes. A letra fornece elementos que possibilitam perceber a circulação 

dos discursos em torno do heroísmo de Tiradentes durante o período republicano, ao exaltá-lo 

como mártir, chegando a tratá-lo dessa vez como uma figura divinizada. 

De forma bastante enviesada por esta concepção, o hino relata que o Brasil, 

endividado e repleto de tributos, se vê amparado pelo herói, que, no entanto, não consegue 

atingir seu intento de destruir esse estado de vassalagem, sendo bloqueado pela Metrópole. 

Este ato, considerado como de heroísmo fez com que a Inconfidência Mineira fosse aclamada 

pela República, contribuindo para a concepção de que o novo regime, mesmo com os 

obstáculos enfrentados durante a história do Brasil, conseguiu se afirmar. As datas históricas 

foram mobilizadas para retratar as lutas e vitórias da pátria. O Hymno da Inconfidência, 

composto por quatro estrofes de quatro versos cada, traz discursos que contribuem para a 

valorização do Brasil e a formação de um pensamento cívico, baseado na construção de 

discursos que utilizavam personagens históricos, símbolos nacionais, exaltavam 

acontecimentos e aspectos físicos do país a fim de construir uma imagem positiva e bem 

sucedida do regime político que se queria afirmar. 

Hymno da Escola Tiradentes – Letra: Olavo Bilac. Música: Francisco Braga - O início 

da composição elaborada por Bilac e Francisco Braga é marcado por uma marcha. Tiradentes 

aparece como um exemplo a ser rememorado e seguido pelos brasileiros. Seus feitos e sua 

memória deveriam ser lembrados e o Brasil deveria reconhecer a lição deixada pelo mártir, 

como a liberdade por ele conquistada. É uma composição que apresenta muitas repetições, nas 

quais Tiradentes é apresentado literalmente como um mártir e herói, autor de grandes feitos 

que haviam contribuído para a história do Brasil e para a situação promissora em que se 

encontrava. A composição, além de tecer elogios ao país, foi composta como um hino escolar. 
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Dessa forma, enquadra-se na temática que contempla os hinos cívicos e patrióticos por trazer 

mensagens desse teor, mas também são escritos elogios à Escola Tiradentes. 

Hymno a Tiradentes – Letra: Luis Delfino. Música: Francisco J. Flores - A próxima 

composição também enaltece as marcas da liberdade deixadas por Tiradentes. A mensagem 

que o Hymno a Tiradentes, letra de Luis Delfino e música de Francisco J. Flores traz com 

essa canção, aproxima-se dos objetivos do hino anterior. A idéia é exaltar a figura de 

Tiradentes, colocando-o como precursor da Independência Brasileira. Assim, as duas canções, 

ao se voltarem para a exaltação de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, possibilitam 

observar um discurso de valorização da Inconfidência Mineira pela República brasileira, 

assim como ocorre com a posição ocupada pela Independência nos discursos. 

Hymno a Tiradentes – Letra: Bernardo Guimarães. Música: Antonio Carlos - Da 

mesma forma ocorre com o próximo hino, que também tem o título de Hymno a Tiradentes. A 

idéia de que Tiradentes era mártir da liberdade brasileira é nítida em todos os hinos referentes 

à Inconfidência Mineira. É interessante notar que o Hymnario traz mais composições ligadas 

a esse evento histórico do que qualquer outra data comemorativa. As figuras abaixo ilustram 

três dos hinos nos quais o protagonista é Joaquim José da Silva Xavier e possibilitam que se 

perceba o ideal de liberdade proclamado pela República a partir da construção da figura de 

Joaquim José da Silva Xavier como herói da Inconfidência. 

 

Figura 2: Hymno da Escola Tiradentes 

 

Fonte: Hymnario Escolar de Minas Gerais, 1926, p. 85 
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Figura 3: Hymno a Tiradentes 

 

Fonte: Hymnario Escolar de Minas Gerais, 1926, p.90 

 

Figura 4: Hymno a Tiradentes 

 

Fonte: Hymnario Escolar de Minas Gerais, 1926, p.93. 

 

Treze de Maio – Letra: Maria de Lima. Música: José Eutropio - Dando 

prosseguimento à utilização de datas históricas nos discursos republicanos, o próximo hino 

analisado é o Treze de Maio, que, assim como o anterior refere-se a uma data considerada 

pela historiografia tradicional como marco na história do Brasil rumo à sua emancipação 

política e social. A data representa a abolição da escravatura, marcada oficialmente pela 

assinatura da Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888. A mensagem textual se volta para a 

exaltação do Brasil e para os heróis que tornaram possível a abolição. No caso da Lei Áurea, a 

conquista é atribuída à Princesa Isabel e a música ressalta o valor dessa princesa como 

heroína. Torna-se importante ressaltar, que os escravos não são mencionados diretamente. A 

letra da canção se concentra no tratamento da abolição como um feito realizado pelos 

dirigentes políticos do país, representados nesse caso pela Princesa Isabel. Desta forma, os 

escravos não são vistos como sujeitos, a centralidade não recai sobre eles em nenhuma 

passagem da música, conforme podemos observar no côro: “Em Lyra glorificadora/ As nossas 

almas cantarão:/ Gloria a Isabel, a Redemptora,/ Gloria aos heroes da Abolição!” (Treze de 

Maio, Hymnario Escolar, 1926, p.09). Percebe-se o silêncio de alguns discursos em 

detrimentos de outros que são disseminados como se fossem verdades absolutas. Tem-se aí a 

oposição entre o que vem a se constituir como verdadeiro e o que é formulado, por outro lado, 

como falso (FOUCAULT, 1996). No caso do período analisado, além da utilização de certos 
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eventos históricos na construção dos discursos em circulação, houve a tentativa de elogiar a 

República propriamente dita. Para isso, além da manutenção de determinados símbolos, 

outros foram criados e recriados no imaginário social. O Hymnario Escolar deixa entrever, 

por meio da análise das letras das canções, formas encontradas de legitimar o novo regime, o 

que pode ser percebido nas próximas apreciações a serem feitas a respeito do repertório 

proposto para o ensino primário. 

Hymno da Proclamação da Republica – Letra: Medeiros e Albuquerque. Música: 

Leopoldo Miguez - O Hymno da Proclamação da Republica, dá prosseguimento à primeira 

temática elaborada para a análise das composições. Fiel aos discursos voltados para o 

patriotismo, assim como os hinos anteriores, este traz versos e estrofes longas.  Mais uma vez, 

o protagonista da canção é Tiradentes. A ênfase recai sobre o clamor pela liberdade que 

aparece duas vezes abrindo o primeiro verso do refrão. Percebe-se também a oposição entre 

os tempos de escravidão e da República. O presente se mostra glorioso, enquanto o passado é 

criticado de forma bastante expressiva muito embora alguns eventos são vistos positivamente, 

como é o caso da Inconfidência Mineira. Ao estabelecer que “Somos todos iguais”, conforme 

será mostrado na figura seguinte, o hino convoca os brasileiros para a defesa da República. 

Aparece de forma disfarçada a produção de um discurso que priorizava propagar uma verdade 

doce e com características de igualdade para todos os cidadãos republicanos, como se não 

houvesse disparidades econômicas e sociais entre os grupos. Enquanto se produz uma 

determinada verdade, outras são colocadas de lado, ocultadas. De acordo com Foucault 

(1996), a vontade de verdade, sistema de exclusão discursivo mais utilizado, tende a exercer 

sobre os outros discursos um poder de coerção e uma espécie de pressão.  

Figura 5: Hymno da Proclamação da República 

Fonte: Hymnario Escolar, 1926, p.14. 

Hymno á Republica – Letra: Luiz Galvão de Moura Lacerda. Música: B. Machado - 

Iniciando com uma marcha, o Hymno á Republica é a próxima composição a ser analisada. A 
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letra se volta para a liberdade clamada pelo Brasil. O período republicano é descrito em 

contraposição à Colônia e dessa vez também ao Império. É ressaltada a forma pacífica com 

que eram tratadas as conquistas, conforme podemos observar no seguinte trecho do côro: 

“Sem o sangue dos Reis derramar”. Os brasileiros são chamados de filhos da pátria, o que 

reforça a responsabilidade que cada um deveria ter com o país. São também mobilizados no 

sentido de lutar: “Patriotas, avante! Marche!” (Hymno à República, Hymnario Escolar, 1926, 

p.49). O hino, voltado para a exaltação da liberdade, ressalta o fim da escravidão como uma 

conquista pacífica clamada pelos brasileiros. Nos deparamos com mais um hino que traz a 

difusão de valores patrióticos por meio da valorização de acontecimentos vivenciados pelo 

Brasil. Da mesma forma que as canções referiam-se às datas para reforçar sentimentos de 

amor em cantores e ouvintes, emblemas nacionais também foram requisitados para compor a 

letra de algumas canções do Hymnario, como é o caso da bandeira nacional. 

Hymno á Bandeira Nacional – Letra: Olavo Bilac. Música: Francisco Braga - Símbolo 

nacional, a bandeira do Brasil é reverenciada no próximo hino. Olavo Bilac e Francisco Braga 

são os autores respectivamente pela letra e música como no Hymno da Escola Tiradentes. O 

Hino à Bandeira, ainda é prática usual em momentos cívicos de muitas escolas brasileiras. 

Tem-se o costume de fazer uma saudação à bandeira nacional em um determinado dia da 

semana e entoar a canção. Assim, percebemos como certas práticas ressoam no tempo e se 

repetem, adquirem novos sentidos e significados e se reatualizam70. Um dos marcos propostos 

pela cultura material escolar é o efeito madeleine. Torna-se possível pensar as memórias da 

escolarização a partir de lembranças de cenas e situações escolares que se repetem ao longo 

do tempo. “No romance de Proust, um pedaço de um famoso confeito francês, a Madeleine, 

ao ser mergulhado no chá e em seguida degustado pelo personagem, traz todo um cenário da 

cidade no passado, que se encontrava aparentemente adormecido em sua memória da 

infância” (ABREU JUNIOR, 2012, p.173). É esta possibilidade de encontrar memórias 

significativas da história da educação em pequenos objetos ou detalhes de cenas e situações 

escolares que se repetiram inúmeras vezes que traz a base da proposta do efeito Madeleine na 

cultura material escolar. O Hymno á Bandeira Nacional evidencia a força que adquire a 

construção de determinadas memórias sociais e como determinadas práticas encontram 

ressonância no tempo e no espaço se encontram condições propícias para tal. No caso da 

                                                           
70  Ao escrever sobre o Hino à Bandeira Nacional, memórias da minha infância vieram à mente. A música foi 

lembrada repentinamente, mostrando como havia ficado guardada no tempo. Assim, percebemos o quanto os 

hinos que fazem parte dos processos de ensino são compostos de maneira que a assimilação seja fácil e as letras 

internalizadas em nossa memória. 
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escolarização, é necessário perceber as particularidades que símbolos como a bandeira 

nacional adquiriram e foram adentrando nos espaços de ensino no período do início do século 

XX. Mas muito embora os tempos atuais sejam outros, alguns dos discursos elaborados 

outrora encontram espaço em determinados momentos do cotidiano escolar. Para esta questão, 

encontramos a genealogia dos discursos propostas por Foucault (1996), que mostram a 

dispersão descontínua e ao mesmo tempo dispersa dos processos discursivos ao longo de 

certos períodos históricos. 

Saudação à Bandeira – Letra: Doutor Freire Guimarães. Música: João Gomes Junior -

Trata-se de uma música com apenas uma estrofe composta por 13 versos. Os versos trazem 

rimas e uma linguagem metafórica, repleta de sentimentos cívicos em relação à bandeira.  

 A Bandeira - Letra: não identificado. Música: José Carlos Dias - Mais uma vez a 

bandeira aparece como tema das composições. O Hino A Bandeira, traz elementos para se 

pensar na importância conferida a este símbolo pela República e nas palavras que eram 

relacionadas à bandeira, como ordem e progresso. Além das duas palavras estampadas, outras 

aparecem para aumentar os significados e reforçar as ideias positivas sobre o Brasil. Assim, 

observa-se na segunda estrofe: No seio conduz um mundo,/ Onde o sol do Equador,/ Scintilla, 

ordem, progresso,/ Liberdade, paz, amor. (A Bandeira, Hymnario Escolar 1926, p. 25). 

Vocabulário construído por palavras de docilidade que faz um convite discreto, mas ao 

mesmo tempo forte, a veneração do símbolo nacional, tão fortemente destacado pelo livro de 

hinos. 

Saudação á Bandeira – Letra: Dom Aquino de Cuiabá. Música: Não explicitada - O 

próximo hino que compõe o Hymnario Escolar de 1926 e a temática Hinos de cunho cívico 

e/ou patriótico, tem novamente o título de Saudação á Bandeira. Pensando na estrutura das 

palavras no texto, torna-se importante explicitar que todos os versos do hino, iniciam-se com 

a palavra “Salve”. Percebemos o quanto essa palavra era comum na composição de hinos e 

traz o significado de uma reverência ao objeto de que trata, reforçando um sentimento de 

veneração aos temas trabalhados pelas canções. 

Bandeira de minha terra – Letra: Brant Horta. Música: José Eutropio - A bandeira 

novamente volta a ser tema do Hymnario. O hino inicia-se com um movimento de marcha e 

convida o cantor a exaltar a bandeira nacional. Para tal, recorre à materialidade e 

características das cores da mesma, citadas e trabalhadas de forma metafórica. Assim, a 

música inicia-se citando o “Panno sagrado e gentil”. Na próxima estrofe, volta-se para as 
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cores e significados atribuídos a cada uma delas. Panno verde, alma esperança/ Na senda do 

progredir,/ Ouro e azul, mar de bonança/ De opulencia no porvir,/ Ouro e verde – escrínio 

d’alma/ Altiva desta nação,/ Quer oscillante na calma,/ Tranquila na viração (Bandeira de 

Minha Terra, Hymnario Escolar, 1926, p.37). 

Palavras como esperança, bonança, calma, trazem uma idéia positiva dos significados 

que esse mesmo símbolo da bandeira deveria ter para o Brasil, o que faz refletir sobre a 

construção dos símbolos republicanos e sua importância para a afirmação da ordem vigente, 

conforme sugere José Murilo de Carvalho (1990). A mensagem procura, a partir de metáforas, 

construir a imagem de um país que se quer progredir. O progresso e a opulência são 

associados ao símbolo da bandeira do Brasil. 

A Nossa Bandeira – Letra: Alf. Albuquerque e Música: R. Falviano - A bandeira 

continua a integrar as composições do Hymnario. Sob o título de A nossa bandeira, é possível 

perceber mais uma vez o sentimento de pertença que se queria mobilizar. Se a bandeira era 

nossa, o dever e as obrigações patrióticas também deveriam ser realizadas em conjunto. 

Saudar a bandeira significava também cultivar um sentimento de amor à pátria. O símbolo 

nacional era relacionado a uma missão patriótica e merecia ser exaltado com grande pompa na 

execução dos hinos. “Nossa bandeira/ Padrão de gloria,/ Segue na Historia/ Sempre a 

triumphar!/ E’ como um symbolo/ De amor perfeito!/ E’ o nosso peito/ Que vae passar!/ Tu 

vives sempre/ Victoriosa/ E orgulhosa/ Em nosso coração!/ Deixa que eu cante -Como teu 

filho – / Todo o teu brilho/ Nesta saudação!” (A Nossa Bandeira, Hymnario Escolar, 1926, 

p.83). 

O trecho acima permite perceber a dimensão de saudação e de um sentimento de 

pertença mobilizado na construção da mensagem textual do hino A Nossa Bandeira.  A 

estrofe se volta para uma demonstração da glória da bandeira nacional, trazendo para a música 

as intencionalidades almejada por setores que defendiam o novo regime político de uma 

população que precisaria nutrir fortes sentimentos de lealdade frente à República recém 

proclamada. O viés de exaltação também se manifesta por meio de um apelo que lembra a 

religião. O culto à bandeira se liga a uma dimensão religiosa que possui aproximação com a 

devoção cristã. O início do hino fornece os indícios que nos levaram a essa análise: “Vive 

comnosco, em nosso coração,/ Faz parte até da nossa religião;/ Na religião d’alma/ Por nós é 

consagrada / Num altar que erguemos/ A’ nossa Patria amada” (A Nossa Bandeira, Hymnario 

Escolar, 1926, p.83). 
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A Bandeira Brasileira – Letra: Antonio Peixoto. Música: Eug. Nogueira - A bandeira 

aparece pela última vez como tema de uma das composições selecionadas para integrar o 

Hymnario. A’ Bandeira Brasileira é o hino que dá continuidade à análise da obra musical 

produzida para o ensino primário. É feita uma adoração ao símbolo brasileiro, exalta-se as 

cores da bandeira e são atribuídos significados a cada uma delas. A música valoriza também o 

ritual, mostrando os aspectos de veneração impostos de forma sutil, mas insidiosa e passível 

de convencimento. Assim, “Quem beija a nossa bandeira, /Verde, formosa, gentil/ Beija a 

terra brasileira” (A’ Bandeira Brasileira, Hymnario Escolar, 1926, p.129). 

Avante, Brasil! – Letra: Athayde Marcondes. Música: João Gomes Junior -  

Encerradas às homenagens à bandeira, protagonizadas pelos hinos, a próxima letra analisada é 

intitulada Avante, Brasil!. O próprio título já fornece uma idéia de convocação. O início torna 

essa intenção mais explícita a partir do tempo de marcha da música e da mensagem que a 

mesma nos revela. 

Figura 6: Hino Avante Brasil 

 
Fonte: Hymnario Escolar, 1926, p.31. 

 

A convocação é para que o brasileiro defenda o Brasil. Clama pelo dever de proteger o 

país das ameaças que se estabelecessem no caminho da “Nossa Pátria tão querida”, e ao 

mesmo tempo, traz leveza a essa defesa, a partir de um discurso doce, convoca a “marchar 

sorrindo prazenteiro”. Dessa forma, mais uma vez parece ocorrer a produção de uma verdade 

que oculta os perigos, demonstrando somente uma força permeada por docilidade. 

Ao Brasil – Letra: Jose Eutropio. Música: Affonso Celso - Carregado de mensagens 

que se voltam para o amor à pátria, o hino Ao Brasil, vem corroborar a intencionalidades de 

educar o povo de forma a fazer com que os brasileiros se sentissem verdadeiramente 

pertencentes ao país e iguais perante aos deveres. É importante ressaltar que nenhum hino faz 

menção aos direitos, mas vários deles convocam a sociedade para o dever de lutar pela pátria, 

amando-a e glorificando o passado e o presente. Podemos perceber também em relação ao 

hino Ao Brasil, que palavras de cunho religioso aparecem na letra da música. A partir disso, é 
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possível pensar na forte relação entre os ensinamentos cívicos e um vocabulário que se utiliza 

de discursos religiosos para conclamar a população a sentimentos cristãos e cívicos de amor à 

pátria brasileira, que nesse hino é chamada de “Bendita Patria idolatrada” e ainda é descrita 

como “Nação predestinada”, como se o destino, proclamado como uma crença cristã, como 

pela religião Católica, também se fizesse presente na realidade do Brasil. 

Ave Brasil! – Letra: Jonathas Serrano. Música: não identificado - O Hino Ave Brasil 

também se utiliza de palavras mobilizadas pelo catolicismo. Palavras religiosas aparecem em 

muitas das composições musicais que se voltam para discursos de amor à pátria. O Hymnario 

nos fornece pistas para se pensar nessas relações e na presença de valores cristãos, mesmo que 

de forma sutil, em um material proposto para o ensino primário. A pátria brasileira era 

exaltada como um presente dos céus. Pensando nos jogos de poder mobilizados por meio de 

estratégias discursivas, podemos perceber como o poder divino e outros dogmas religiosos, 

principalmente católicos, também exerciam sua força nas músicas preparadas para a 

sociedade da época. “A’s vezes transportado, extatico, diviso,/ Neste berço da luz, patria das 

primaveras,/ Uma reproducção daquelle paraiso/ Dado ao homem por Deus nas primitivas 

eras” (Ave Brasil, Hymnario Escolar, 1926, p.45). 

 

Como questionar o amor à pátria se os discursos proferidos procuravam o 

convencimento de que esse amor era proveniente da presença divina? Os hinos retratam um 

Brasil promissor, carregado de maravilhas em sua história e em suas belezas naturais. Diante 

de tantas qualidades, era dever do cidadão brasileiro amar o país. A música, quando levada 

para o ensino primário por meio das aulas de Canto, a partir de discursos cuidadosamente 

elaborados, ao que tudo indica, pretendia colaborar para que esse sentimento se instalasse nos 

cidadãos e mobilizasse posturas de respeito e veneração. 

Hymno ao Brasil – Letra: Gonçalves Dias. Música: J. Gomes Junior - Depois de 

exaltar a escola por meio do Hino Saudação, a ser analisado na temática que se segue; sem, 

contudo, deixar de concebê-la como uma instituição que reforça o amor à pátria, o Hymnario 

traz mais um hino carregado de discursos de veneração ao Brasil. Trata-se do Hymno ao 

Brasil. Mais uma vez nos deparamos com uma composição elaborada com uma linguagem 

poética que retrata um Brasil esplendoroso. Constrói-se a imagem de um amor comparado 

àquele que se cultivava por Deus. “Como se ama o calor, a luz querida,/ A harmonia, o 

frescor, os sons, os céos,/ Silencio e côres, o perfume e vida,/ Os paes e a honra, e a virtude e 

a Deus;” (Hymno ao Brasil, Hymnario Escolar, 1926, p.81) 
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A música utiliza também as belezas do país para reforçar os motivos para o sentimento 

de amor que deveria prevalecer nas pessoas. O hino é finalizado com o verso “Oh! Patria de 

meus paes, oh! Patria minha”. Mobiliza-se um sentimento de pertença. Ao considerar a pátria 

como pertencente à sua história e a seu presente, seria mais fácil chamar o brasileiro para o 

dever cívico de responsabilidade para com o país. As pessoas se sentiriam integrantes da 

sociedade e, dessa forma, não se perceberiam mecanismos de exclusão que faziam parte da 

realidade brasileira. 

A’ Patria – Letra: Gabriel Nunes de Souza. Música: Maria S. Nunes - Reiterando o 

discurso de amor à pátria, o próximo hino tem o título de A’ Patria.  Traz em seu texto a ideia 

de um Brasil possuidor de inúmeras qualidades, como a imensidão de suas terras, a sua 

história e a flora. Além de destacar essas belezas naturais, a composição faz referência ao 

povo, colocando que “Quão ditoso é o povo brasileiro”. Assim, mescla-se um sentimento de 

amor ao país pelo que este representava em termos de história e de beleza e a inclusão do 

brasileiro a fim de que esse se sentisse importante para esse Brasil retratado e almejado pela 

canção. A análise dos hinos em seus detalhes faz com que as mensagens transmitidas sejam 

percebidas como difusoras de determinados discursos que visam conduzir a população 

brasileira no início do século XX, pelos princípios de uma determinada forma de cidadania já 

fartamente mencionada neste texto.  

Isto se torna visível a partir do cuidado metodológico que a cultura material escolar 

oferece, por exemplo, por meio dos detalhes e da organização das palavras nos textos das 

canções, juntamente com a análise dos discursos proposta por Michel Foucault, que nos 

mostra a penetração de discursos que almejam a construção de um sentimento 

cívico/patriótico na República recém instaurada no Brasil. 

Brasil – Letra e música: Thiers Cardoso - O próximo hino analisado, o Brasil, também 

contribui com os discursos de patriotismo almejado pelos defensores da República. Trata-se 

de uma marcha de guerra, conforme indicado na partitura. Identifica-se a presença de um 

discurso que se volta para a defesa do Brasil perante as ameaças que poderiam atingir o país. 

De forma eloquente, anuncia-se que era válido perder até a própria vida se a razão fosse em 

prol da grandeza, defesa e honra do Brasil. Os brasileiros são chamados de “gente forte” e de 

“bravos guerreiros”, o que mostra uma estratégia de convencimento para a defesa do país de 

uma maneira que omite as estratégias de poder implícitas. Na medida em que se retrata o 

brasileiro de forma tão positiva, mascaram-se as obrigações que cabiam a esse mesmo 

cidadão. As estratégias discursivas dos hinos parecem se voltar para a produção de docilidade 
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nas pessoas que entoavam as canções. Assim, os mecanismos de controle sociais mascaram 

sua singularidade e seus efeitos sobre os que atuam (FOUCAULT, 1975). 

A Grande Patria – Letra: Julio Prestes. Música: José Carlos Dias - Enquanto o hino 

Brasil volta-se para chamar o brasileiro à luta, a próxima composição, intitulada A Grande 

Patria, concentra-se em trazer a imagem de um Brasil pacífico, onde a “Guerra que sangue 

não tem”, é uma característica exaltada. A canção apresenta uma mensagem que intenta 

mostrar que o Brasil lutava pelos seus ideais de forma espiritual. Tratava-se de uma “batalha 

de luzes”. Tanto essa composição como a anterior chamam a atenção da sociedade para o 

engrandecimento da pátria brasileira, porém, utilizam-se de um vocabulário que as 

diferenciam. É como se o poder que fala na primeira composição fosse o da guerra, enquanto 

na segunda é o poder que emana da paz. 

Descobrimento do Brasil – Letra: Brasilio Prisco. Música: Guilherme Tell - O hino 

que dá sequência a esta análise é intitulado Descobrimento do Brasil. O ano de 1500 é narrado 

como um evento que marcou de forma integralmente positiva a história do país. Mais do que 

isso, é como se antes não houvesse nada nas terras brasileiras e a história se iniciasse somente 

com o evento conhecido por descobrimento. Os habitantes indígenas são praticamente 

ocultados da composição, a não ser por um verso que os cita brevemente. Apenas a visão 

europeia é narrada no hino, e Pedro Álvares Cabral é quem figura nessa composição como um 

herói. Podemos perceber, para além de compreender a história do ensino musical, como a 

história do Brasil era retratada nos espaços escolares. Outras figuras de heróis, além de 

Tiradentes, apareciam como redentoras e os eventos históricos eram estudados a partir de uma 

visão eurocêntrica.   

 

Figura 7: Hino Descobrimento do Brasil 

 Fonte: Hymnario Escolar 1926, p.115. 
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A atitude metodológica da cultura material escolar possibilita que o Hymnario seja 

analisado por meio de outras pistas que se estendem para além do seu conteúdo escrito ou 

musical. Os materiais escolares guardam resquícios da escolarização e, assim, o estado de 

conservação em que se encontram e o local em que são guardados, por exemplo, podem 

fornecer indícios sobre histórias que existem por trás dos objetos. O trecho acima, além de 

exaltar o descobrimento do Brasil, nos chamou atenção por trazer mais uma vez a presença 

das marcas à caneta na página. No canto esquerdo aparece um rabisco e acima do trecho, 

visualiza-se a palavra “não”, que talvez possa indicar, por exemplo, que aquela estrofe da 

música não deveria ser cantada. Não é possível confirmar os motivos que podem ter levado à 

possível supressão do texto, mas um indicativo é de que a música trás dois refrões e um deles, 

o que evoca a pátria de forma mais eloqüente, pode ter sido o único selecionado para o canto 

do hino. 

Para além do conteúdo, é relevante pensar em outros significados que um rabisco pode 

nos oferecer. A palavra escrita a lápis sugere que o livro de hino foi utilizado em algum 

momento para compor as práticas musicais. Houve a preocupação em selecionar e marcar 

trechos que talvez não devessem ser cantados. Identificamos outras marcas à caneta em 

diferentes páginas, conforme já mencionado anteriormente. Palavras foram corrigidas para um 

português mais atual àquele que havia sido escrito no impresso. Assim, temos indícios de que 

o Hymnario possivelmente foi utilizado em época posterior às prescrições iniciais para seu 

uso na escola primária71.  

O Canto do Bravo – Letra: Carlos A. G. Cardim. Música: João Gomes Junior - Dando 

continuidade à análise, a próxima música contemplada pela temática Hinos de cunho cívico 

e/ou patriótico é O Canto do Bravo. Esta canção se inicia com uma marcha e traz uma 

mensagem de combate. Combater seria um ato de amor à pátria, e era dever do brasileiro 

defender o Brasil, ainda que isso implicasse a sua morte. Amor e guerra são relacionados 

“Mas não fugimos à morte, pois que o nosso amor é forte” (O Canto do Bravo, Hymnario 

Escolar,1926, p.119). Além disso, a glória conquistada pelo Brasil é concebida como uma 

benção dos céus, que previa a vitória no combate. Percebemos, dessa forma, que o apelo a 

discursos de amor e cristãos, mascara a força negativa da guerra. O combate é ligado à 

grandeza, ao amor e essa ação estaria amparada pela religião, na medida em que o céu 

                                                           
71 Não foram encontrados trabalhos que estudam outras obras musicais confeccionadas para o uso no ensino 

primário depois de 1926. Não foi possível descobrir também o período em que se estendeu o uso do Hymnario, 

se este se constituiu em uma prática de uma duração curta ou se estendeu por muitos anos. Esses 

questionamentos podem se tornar objetivos para próximas pesquisas acerca do Hymnario ou de outros livros 

musicais escolares. 
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representa o divino, que além de abençoar, teria feito as previsões de vitória. O hino O Canto 

do Bravo traz diferentes elementos para se pensar nas tentativas de controle da população a 

partir de valores religiosos, cívicos e morais difundidos em letras de músicas no início do 

século XX. Sendo assim, mais uma vez identifica-se a interpenetração de diferentes discursos 

em uma mesma canção. 

Defendamos o Brasil! – Letra: Adaptação de Arlindo Leal. Música: Jack Wells – A 

composição intitulada Defendamos o Brasil, traz um discurso voltado para a defesa do Brasil, 

conforme indicado pelo próprio título. De acordo com o texto da música, o país deveria ser 

defendido de um inimigo “feroz e hostil”. Esse inimigo da pátria, no entanto, fica no 

anonimato, não se menciona o nome de nenhum país que pudesse representar o perigo de que 

trata o hino. Os brasileiros são chamados ao combate e convocados a marchar pelo bem da 

pátria. A canção é composta por três estrofes e, embora cada um dos versos seja curto, a 

mensagem que se transmite traz um discurso que vai ao encontro de ideais de defesa da pátria, 

corroborando para a disciplinarização da população que deveria estar a postos para lutar em 

nome do Brasil. 

O Futuro – Letra: Olavo Bilac. Música: J. B. Julião - A música anuncia a mocidade 

como responsável por conduzir a pátria em direção a um futuro de glórias. O passado é 

tratado como um tempo obscuro ao qual se devia desviar e partir em busca do que estava por 

vir com os novos tempos, com a “nova patria”. Percebe-se um elogio ao presente em 

detrimento de uma visão negativa da história anterior do Brasil. Patriotismo é uma das marcas 

da sociedade republicana em fins do século XIX e início do XX, e os hinos selecionados pelo 

Hymnario trazem a marca da idealização em torno do que era e como deveria ser o país no 

novo regime político. É interessante notar também que o passado é concebido de forma 

diferente em determinadas músicas. Enquanto algumas o retratam como um período repleto 

de glórias e feitos heróicos, outras, como é o caso do hino O Futuro, transmitem a idéia de 

que o tempo que passou não havia sido bom para o Brasil. Já em relação ao que estava por vir, 

os hinos não se diferiam na ideia de que o futuro seria repleto de vitórias. 

 

 

3.2.2. Hinos de exaltação à instituição escolar e ao trabalho 

 

Além da formação patriótica, o Hymnario traz elementos para se pensar em outros 

acontecimentos discursivos que circularam no início do século XX. A segunda temática a ser 
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aqui apresentada, refere-se à escolarização e ao trabalho. Alguns hinos denotam mensagens 

morais que se voltam para a formação do homem trabalhador. Os alunos, ao que tudo indica, 

deveriam ser educados com a concepção de que o trabalho fornecia dignidade e auxiliava no 

progresso do Brasil, sendo visto de forma positiva e edificante para a moral das pessoas. No 

que se refere à instrução, os hinos que exaltam a instituição escolar, trazem mensagens que 

prescrevem o comportamento de alunos e professores e acerca da importância dos estudos 

para a dignidade do homem. Percebe-se nessas canções um poder disciplinar que dita a 

postura, os gestos considerados corretos, a constante prática de vigilância do professor, a 

missão dos alunos, dentre outras questões que aparecem nos discursos de valorização da 

instrução presentes no Hymnario.  

A República brasileira, quando promulgada, intensificou os debates sobre a 

importância da educação escolarizada. Vista como um poderoso dispositivo72 para a salvação 

dos problemas sociais, a instituição escolar foi tema de discursos que procuravam inserir 

novos hábitos na população. Erradicar o analfabetismo foi um dos temas frequentemente 

presente nas discussões intelectuais e políticas. Entendemos o Hymnario Escolar de 1926 

como um material, que inserido na realidade dos anos 20 no Brasil, permite pensar a realidade 

social e os debates que ocorreram na sociedade. Assim, não foi surpresa encontrar 

composições que se voltam para a escola, na medida em que a análise dessas músicas torna 

possível perceber a posição ocupada pela instituição em discursos que circularam nas 

primeiras décadas do século XX.  

A Escola – Letra: Lindolpho Gomes. Música: Jose Eutropio - O primeiro hino que 

aparece na sequência das músicas do Hymnario e foi classificado na temática da escola e 

trabalho é o A Escola. O piano, assim como nos outros hinos, é o instrumento priorizado para 

a prática musical. Conforme nos indica o título, a composição discorre sobre a instituição 

escolar. Tece elogios à instrução e não poupa adjetivos laudatórios, dando uma idéia de 

excelência da educação escolarizada.  

Salve Escola – Letra: José Ivo. Música: Ramon Puiggari - Em relação ao próximo 

hino, também referente à escola, nota-se desde o título Salve Escola, a ideia de que a 

instituição escolar se constituía em uma espécie de templo responsável pelo progresso e futuro 

da pátria brasileira. É interessante observar que discursos patriotas e de amor à escola 

                                                           
72 Dispositivo aqui empregado no sentido dado por Focault: “um conjunto decididamente heterogêneo que 

engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas” (FOUCAULT, 1979, 

p.244). 
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aparecem associados. Nutrir sentimentos de afeto pela escola e concebê-la como um local 

responsável por afirmar e buscar o progresso do país era uma atitude que supostamente um 

bom patriota deveria ter, pois era a instrução que garantiria um futuro de “bello porvir” para 

as crianças. Assim, a responsabilidade pelo futuro brasileiro de certa forma estava depositada 

na escolarização. 

Saudação – Letra: B. O.. Música: Francisco Braga O terceiro hino referente à escola é 

direcionado ao professor. No entanto, a maneira como o docente é referenciado, coloca-o 

numa posição de veneração, aclamando-o como um deus. A composição tem o título de 

Saudação e, de fato, saúda com muita convicção a figura do mestre, responsável por preparar 

as “aves do futuro”, denominação dada aos alunos na composição. Os termos e expressões 

utilizados como “benditos”, “criador de corações”, “protetor da nossa vida”, trazem à tona a 

carga de responsabilidade que era depositada nos docentes. O hino Saudação, muito mais do 

que servir à escolarização das crianças, trazia uma mensagem ao professor. Utilizando-se da 

estratégia de elogiar, deixava explícito o seu papel perante à sociedade. Disciplinavam-se as 

posturas do professor na escola e com os alunos, sem, contudo, deixar transparecer as 

dificuldades da tarefa de educar. Mais uma vez, a produção da verdade era colocada de forma 

doce e convincente. 

Hymno Escolar – Letra e música: Bento Ernesto Junior - O próximo hino analisado é o 

Hymno Escolar, autoria de Bento Ernesto Junior. A letra da canção sugestivamente propõe à 

sociedade o dever de servir a pátria por meio da instrução. Em tom imperativo, os cidadãos 

são chamados a empregar a energia de que dispõem para a realização do progresso brasileiro. 

A almejada instrução proclamada na música como ideal da sociedade brasileira é retratada por 

meio de um vocabulário que transmite a idéia de que a instrução é um trabalho. Em outras 

palavras, o hino trata e elogia a instrução como um trabalho que deveria ser de muitos 

“labores” para que se pudesse alcançar o progresso. Notamos que alguns hinos buscam 

transmitir a idéia de que o Brasil já era vitorioso em todas as suas conquistas. Exaltam-se as 

terras, as pessoas e os avanços já feitos. O futuro é retratado como grandioso. Em outros 

hinos, no entanto, como é o caso do Hymno Escolar, faz-se um apelo à população quanto à 

instrução, ao trabalho e ao dever para com o engrandecimento sócio-econômico brasileiro. 

Tendo em vista essas diferenças, podemos perceber que, embora o patriotismo fosse o foco de 

grande parte dessas composições, ele pode ter adquirido diferentes facetas na maneira de ser 

transmitido para a população brasileira. Vejamos um exemplo do que se pretende mostrar 

com essas considerações nas figuras abaixo: 
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Figura 8: Hino A Patria 

 

                    Fonte: Hymnario Escolar, 1926, p.96. 

 

Figura 9: Hymno Escolar 

 

    Fonte: Hymnario Escolar1926, p.98. 

Podemos notar, conforme supramencionado, que a ideia de um Brasil repleto de 

esplendores e grandezas aparece nos dois hinos. No entanto, o segundo parece chamar de 

forma mais contundente o povo ao dever, enquanto o primeiro se atém ao elogio constante e a 

crença em um bom futuro para o Brasil. 

Hymno Escolar – Letra: Pedro Gomes Cardim. Música: Carlos de Campos - 

Percebemos a mesma característica de chamar à população ao dever no próximo hino 

selecionado para o Hymnario e de mesmo título que o anterior. O segundo Hymno Escolar 

que aparece na obra, também se preocupa em trazer um discurso que atenta para a 

importância e necessidade da instrução para o progresso do Brasil. Novamente percebemos o 

discurso acerca da instrução ligado a uma formação moral para o trabalho. Trabalho e escola 

são associados. A mensagem da música fornece uma idéia de que por meio da instrução a 

criança seria preparada e apta para servir pela virtude de trabalhar. Alguns discursos, até 

mesmo de maneira subliminar, operavam de forma a produzir um comportamento que se 

voltava para a valorização do trabalho. Assim, percebemos a utilização de um discurso 

imbuído de uma formação moral do futuro trabalhador. Além disso, constata-se que essa 

formação era também disciplinar. Referindo-se ao aluno, de acordo com o hino, este deveria 

permanecer em postura de vigília perante os deveres para com a sociedade. O foco era formar 

aquele que se colocasse em vigília e estudo constantes. Os esforços deveriam ser 
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empreendidos pela alma infantil para o progresso da pátria. Torna-se interessante a leitura de 

trechos do hino para que essas questões possam ser percebidas com maior exatidão. 

Figura 10: Hymno Escolar 

 

        Fonte: Hymnario Escolar, 1926, p. 102. 

No trecho acima, é possível perceber a idealização feita acerca da importância do 

trabalho. A alma infantil deveria ser preparada para conceber o trabalho com uma virtude. 

Essa preparação viria com os estudos. Com o “livro na mão” e a “virtude do trabalho”, o 

Brasil seria honrado e elevado moralmente. Passemos para a análise do próximo trecho. 

Figura 11: Hymno Escolar 

 

               Fonte: Hymnario Escolar de Minas Gerais 
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Em relação ao trecho acima, é possível identificar discursos disciplinares dirigidos aos 

estudantes, que deveriam exercer uma atitude de vigilância frente às tarefas que lhes cabiam. 

A partir de um esforço constante, seria possível que se alcançasse a formação do caráter 

desejado. Fazia-se necessário disciplinar os alunos, formando-os moralmente para o trabalho 

para que o almejado progresso fosse alcançado. 

Hymno Escolar – Letra: Dr. J. Tavares. Música: Affonso M. de Albuquerque - Dando 

prosseguimento à análise dos próximos hinos, observa-se que o título de Hymno Escolar se 

repete por mais uma vez. Essa ocorrência parece indicar que estes hinos foram preparados 

especificamente para a prática nos espaços escolares, ao contrário de outras composições, que 

adentraram nas escolas, mas não foram produzidas especificamente para o ensino. Observa-se 

novamente a exaltação da escola como um local que possibilitaria a edificação do Brasil. 

Estudar a trabalhar, eis as idéias mais defendidas pelo Hymno Escolar de autoria de Dr. J. 

Tavares Lacerda e Affonso M. de Albuquerque.  

Hymno á Escola – Letra: Ovidio de Mello. Música: Luciano Gallel - A instituição 

escolar volta a fazer parte do conjunto de hinos organizados por Branca de Carvalho e 

Arduino Bolivar. O Hymno á Escola é uma composição que reúne mensagens para os 

professores, alunos e de exaltação à pátria. No canto direito da página, há uma instrução para 

que o hino se inicie com “algumas vozes”. Nota-se uma possível preocupação com a forma 

como as canções deveriam ser executadas e a conformidade da execução dos hinos com o 

Programa de Ensino de 1925 que considerava que as melhores vozes da classe deveriam ser 

escolhidas para entoar as canções. 

 No que se refere ao texto do hino, a escola é uma instituição retratada com uma 

concepção de perfeição. A música é composta por três quadras com palavras de fácil 

pronúncia e entendimento. A mensagem traz uma ideia de docilidade e benevolência da 

instrução e dos instruídos. O vocabulário e texto indicam que a composição foi elaborada para 

a prática com o público infantil. A análise do Hymnario permite perceber que, apesar do 

mesmo ter sido produzido para a utilização nas escolas primárias, nem todos os hinos parecem 

trazer o vocabulário propício para as crianças de acordo com os programas de ensino. O 

Hymno á Escola, talvez por ter sido elaborado para ser direcionado aos espaços escolares, se 

aproxima mais do que era previsto na legislação para a prática do canto nas escolas. 

Hymno Infantil – Letra: Belmiro Braga. Música: Elviro do Nascimento - Assim 

também ocorre com o Hymno Infantil, que se utiliza de um vocabulário permeado por 

palavras que lembram canções infantis, assim como o próprio título indica, e apresenta um 

discurso voltado para a escola, os alunos e as professoras. A música é escrita de uma forma 
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pueril e ingênua em que se retratam os alunos como “botões de roseira”, as professoras como 

“jardineiras do amor” e os conselhos que elas fornecem às crianças como “orvalho que dá 

vida à flor”. A partir do uso de palavras que trazem suavidade ao texto, se oculta uma 

mensagem que reforça o papel da professora e o dever que lhes cabia quanto à formação 

intelectual e moral dos alunos, sendo responsáveis por transformá-los a partir dos seus 

ensinamentos. “Jardineiras do amor, cautelosas/vão as mestras, de affecto e carinhos/ nossa 

vida florindo de rosas/ de nossa alma, tirando os espinhos” (Hymno Infantil, Hymnario 

Escolar, 1926, p.133). 

O trecho acima, terceira estrofe do hino, traz outras questões passíveis de reflexão. Em 

primeiro lugar, vale destacar que o corpo docente é mencionado apenas no feminino, como se 

existissem somente mulheres exercendo a profissão. A análise da música permite elucidar 

sobre questões debatidas na história da educação, como a feminização do magistério e a 

profissão docente concebida como um dom em fins do século XIX e nas primeiras décadas do 

século XX. As professoras deveriam ter uma postura de afeto, carinho, cautela e outros 

supostos “dotes femininos” que tentavam aproximar a vida que a mulher supostamente 

deveria ter naquele período, com a profissão de professora primária. A cautela parece apontar 

para uma postura de vigilância e disciplina, enquanto o carinho e afeto mostram a dimensão 

que era atribuída ao papel feminino, que deveria ser permeado por uma postura de 

sentimentos. Além disso, A esfera pública e privada se mesclam, e a docência é concebida por 

muitos discursos políticos e intelectuais do período, como um dom natural das mulheres73. 

Hymno Escolar – Letra: Memeterio J. dos Santos. Música: Francisco Braga - A 

próxima composição, outro Hymno Escolar, também fornece exemplos desses discursos que 

aproximam o papel docente a um ato de amor. Para além das qualidades almejadas para a 

docência, percebemos no hino um viés de exaltação à escola, também caracterizada sob um 

prisma de adjetivos, como “ninho festivo de alvorada” onde se “ensina a ser feliz” e a lição 

era “dada com amor”. A mesma canção, composta por apenas por três estrofes de quatro 

versos cada e o coro, também de quatro versos, traz uma mensagem de patriotismo e 

apresenta o Brasil como “pátria venerada”, “grande pais”, onde os brasileiros deveriam lutar 

até a morte. Percebemos mais uma vez, dessa forma, que projetos de amor à pátria, e à escola 

caminhavam juntos nos discursos republicanos mobilizados por meio do Hymnario Escolar. 

 

                                                           
73 Vianna (2001) faz uma análise da construção da feminização do magistério no século XX a partir do conceito 

de gênero. Situa que essa concepção foi construída social e historicamente. Para a autora, “O processo de 

feminização do magistério associa-se às péssimas condições de trabalho, ao rebaixamento salarial e à 

estratificação sexual da carreira docente, assim como a reprodução de estereótipos por parte da escola” (p.80) 
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3.2.3. Hinos com valores cristãos 

 

No tocante aos valores cristãos, nota-se em algumas músicas, uma exaltação a valores 

cristãos e a uma moral que se direciona à valorização da família. De acordo com Montero 

(2006) a Igreja Católica, temendo a influência positivista e de ideias seculares, abriu-se em 

diferentes frentes para exercer seu poder em meios pensantes, governamentais e entre os 

grupos sociais mais abastados. A Constituição de 1891 realizou a separação entre Igreja e 

Estado, o que não impediu, no entanto, que valores religiosos continuassem se fazendo 

presentes em instituições consideradas laicas a partir do texto constitucional, como a escola. 

Passemos a análise dos hinos que trazem à tona essas questões. 

A existencia de Deus – Letra: Gonçalves Dias. Música: Frei P. Sizing - É interessante 

notar nessa composição, a autoria de um membro da Igreja e que a mesma trata de valores 

religiosos e é intitulada A existencia de Deus. Todos os versos são direcionados ao poder 

divino e suas dádivas para com as pessoas. A análise do Hymnario Escolar torna possível 

perceber a presença religiosa em meio a discursos que circulavam na sociedade. 

Intencionalidades políticas e religiosas parecem caminhar juntas na formação do cidadão 

republicano que se pretendia formar. Reiteramos, dessa forma, o questionamento acerca da 

laicidade do Estado, já que a presença de discursos carregados de moral religiosa é nítida nas 

atribuições deste. O Hino A existencia de Deus é voltado para Deus e a religião e é importante 

lembrar que estamos lidando com uma obra produzida pelo estado de Minas Gerais. Abaixo, a 

figura 12 mostra o refrão da primeira composição referente à temática de valores cristãos e 

voltados para a moral. 

Figura 12: Hino A Existência de Deus 

 

Fonte: Hymnario Escolar, 1926, p.57 
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Hymno à Paz – Letra: Carmo Gama. Música: José Prudente Filho - Esse hino foi posto 

na sequência da obra após o Canto do Bravo. É relevante notar que o Canto do Bravo chama 

os brasileiros à guerra e na sequência, o Hymno à Paz, convoca para atitudes pacíficas. 

Composta por três estrofes de quatro versos cada, a canção proclama a paz e sugere que as 

vozes infantis deveriam entoar em todos os lugares o progresso da paz e a ausência de 

guerras. Essa ideia se destoa da mensagem proferida pelo hino anterior. Observa-se que a 

mesma obra musical parece não ter a preocupação em trazer diferentes mensagens em seus 

hinos, desde que isso não interferisse na intencionalidade de levar discursos morais que 

estavam em circulação no período. Apelo à paz e à guerra convivem lado a lado nas músicas 

do Hymnario, bastava que o cantor virasse a página a perspectiva trazida pela música poderia 

também se modificar. A canção Hymno à Paz apresenta tanto elementos de valorização à 

escola, conclamando as vozes infantis e escolares, quanto até mesmo patrióticas, na medida 

em que recorre à utilização de palavras como “progresso”, lema positivista que procurava 

enaltecer a imagem do Brasil. No entanto, justificamos sua inclusão na temática que trata de 

valores cristãos por ser uma composição que também retrata de forma contundente valores 

morais, como o clamor à paz. A produção de discursos morais voltados à família, paz, amor, 

trazem características dos ideais do cristianismo proclamados, principalmente católicos. 

O lar, a Patria e Deus – Letra: Affonso Celso. Música: Vicente Blied de O. S. B. - 

Finalizando a obra Hymnario Escolar, encontra-se o hino O lar, a Patria e Deus. Como o 

próprio título indica, são utilizados discursos morais que valorizam a instituição família, o 

patriotismo e a religião, esta última representada pela figura divina de Deus. As três instâncias 

não são tratadas de forma isolada, os ideais são defendidos em conjunto. A pátria é tratada 

como o “grande lar” e Deus seria o dono de todas as grandezas patrióticas e proporcionadas 

pela família, representada como um ninho de amor e de “santas impressões”. 

A análise sugere a predominância de canções voltadas para a formação de valores 

cívicos e patrióticos. Dos 43 hinos, a maioria, totalizando um número de 31, foi incluída na 

temática que se volta para a identificação de discursos de amor à Pátria, exaltação da 

República recém formada, bem como de datas comemorativas inseridas no imaginário social 

como marcos da história brasileira. A exaltação de heróis, criados cuidadosamente para 

atender ao imaginário social, das grandezas brasileiras, a utilização de símbolos, como a 

bandeira, o elogio à natureza e ao povo, dentre outros elementos presentes nas composições, 

retratam as aspirações de agentes que visavam produzir a imagem de um Brasil voltado para o 

progresso social e econômico e engajado em realizações patrióticas.  
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Para que se cumprissem as idealizações, aparecia a instituição escolar, majestosa e 

formadora de mentes disciplinadas e obedientes; aptas a tomarem como verdade os discursos 

cívicos e patrióticos.  O homem disciplinado deveria ainda ser trabalhador, contribuir com a 

ascensão econômica do país. Escola e trabalho figuram como os labores necessários para o 

engrandecimento da pátria e são contemplados em 9 hinos no Hymnario Escolar de 1926. 

Em menor quantidade, totalizando 3 composições, aparecem os hinos voltados para a 

moral familiar, e valores cristãos. Hinos cristãos figuraram as intenções educacionais do 

período e contribuíram para delinear parte do repertório elaborado para a escolarização 

primária. 

A apreciação de cada uma das canções foi realizada exaustivamente com o sentido de 

mostrar a força e vontade de persuasão mobilizadas por meio de um material com pretensões 

fortemente engajadas na pregação de valores por meio da música. A carga das mensagens 

aponta para uma almejada formação que ultrapassa os preceitos pedagógicos defendidos no 

período, como a importância da criança nos processos de aprendizagem, preconização da 

observação em detrimento da memorização, dentre outras questões estabelecidas como 

fundamentais nos processos de ensino. É visível a preocupação com os elementos 

pedagógicos nas aulas de Canto, na medida em que observamos que as questões 

metodológicas estavam sendo discutidas, seja por meio da legislação ou por canais de 

comunicação, como a Revista do Ensino. O que queremos defender é que os debates e 

prescrições pedagógicas vão ao encontro de questões mais amplas que visam a formação de 

cidadãos brasileiros segundo o modelo almejado por grupos que defendiam o modelo 

republicano e tentavam consolidá-lo: fortes, respeitosos e amantes da pátria.  

 

 

3.2.3. Elementos musicais do Hymnario Escolar à luz de três canções 

 

 Napolitano (2002) reconhece a importância de se pensar na complexidade que envolve 

o estudo da música, já que as fontes musicais, como produto de opções culturais, trazem à 

tona elementos estéticos, políticos ideológicos e até mesmo econômicos. Dessa forma, 

considerando a riqueza do material em termos de análise, procuramos refletir, ainda que de 

forma breve, acerca de alguns elementos musicais de três canções que compõem o livro de 

hinos. Reiteramos a opção de analisar as músicas principalmente por meio da letra, visto que a 

parte textual dos hinos já se constitui em material repleto de possibilidades para se pensar nas 



135 
 

questões e discursos disseminados por sujeitos e grupos, como de intelectuais e políticos 

preocupados em construir e consolidar a imagem da República brasileira.  

No entanto, embora a prioridade da análise recaia sobre as letras, consideramos de 

fundamental importância incorporar de forma breve alguns elementos musicais na análise, a 

fim de mostrar que a força dos discursos vai muito além de textos, podendo se manifestar por 

meio de imagens, conforme se percebe na construção dos símbolos e heróis republicanos e, de 

acordo com o que será apresentado, na parte musical de canções compostas para servir à 

escolarização primária de Minas Gerais. 

Para a apreciação a ser feita74, fizemos a opção pelo Hymno ao Brasil, Salve Escola e 

A existência de Deus, pertencentes respectivamente às temáticas elaboradas no decorrer da 

análise. Em relação à composição do Hymno ao Brasil, logo no início das notações musicais, 

é feita a referência ao andamento do hino, que representa a velocidade que a música deve ser 

tocada. Nesse caso, a opção é por um andamento moderado: o andante, termo italiano que 

representa um andamento fluente e moderado. Em outras palavras, o hino não deveria ser 

cantado de forma nem muito veloz e nem tampouco lenta. No que se refere à intensidade do 

som, o Hymno ao Brasil é mezzo forte, símbolo indicado por mf na partitura, o que significa 

dizer que o som teria uma intensidade média, assim como no caso da velocidade, a 

intensidade também seria moderada.  

 Em relação à regularidade dos tempos fortes e fracos, cada um dos compassos tem 

quatro tempos, é um compasso 4/4 (quatro por quatro), ou quartenário. Trata-se de um 

compasso simples. 

Além desses elementos é importante destacar que a parte da melodia é composta por 

semínimas, colcheias e semicolcheias.  Essa informação, de forma bastante simplificada, 

mostra uma certa complexidade da parte vocal pois a vozes deveriam ser entoadas de forma 

mais rápida, o que talvez poderia trazer dificuldades na respiração dos alunos.  

Embora possam se apresentar dificuldades como essa na canção, por outro lado, em 

relação à letra, as três quadras da composição, são compostas por rimas, que asseguram maior 

facilidade de memorização, além de conferir maior equilíbrio em termos estéticos para o hino. 

A análise do final da partitura também fornece um elemento que reforça tanto elementos 

estéticos, quanto a mensagem textual da canção. Após cantados os últimos versos, a parte 

                                                           
74 As informações teóricas acerca dos termos musicais foram consultadas prioritariamente no site Meloteca. 

Consultar www.meloteca.com.br.  

http://www.meloteca.com.br/
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vocal terminaria sua participação, mas o som do piano continuaria com compassos piano, de 

forma suave. Haveria novamente uma pausa, dessa vez maior, totalizando quatro tempos e 

finalizada a pausa, a intensidade iria crescer para logo depois diminuir e finalizar a peça. Essa 

disposição, elaborada logo depois o fechamento da parte vocal, finalizada com uma veneração 

à pátria por meio do verso “Oh! Patria dos meus pais, oh! Patria minha!” sugere um reforço 

da mensagem textual final do hino, seguida por pausas e som do piano, alternadamente. Tal 

procedimento corrobora o texto poético da canção e enfatiza o verso, causando maior impacto 

da frase e um fechamento da canção que marcaria os versos cantados. 

 Da mesma forma como ocorre com o Hymno ao Brasil, a próxima canção interpretada, 

Salve Escola, também apresenta uma pausa quase ao final de sua execução, precedida pelo 

som fortíssimo (ff) do piano depois de finalizada a parte vocal. No caso desse hino, não é 

apresentado o andamento com que deveria ser executado, mas em relação à intensidade, 

predomina-se o fortíssimo, que indica que cada nota deveria ser executada com muita força. 

Logo no início, a intensidade já é fortíssima, vai passando para o piano suave e é sucedida 

pelo símbolo de < > que indica que a intensidade deveria crescer do piano suave (p) para o 

fortíssimo (ff) novamente. Em termos formais, é uma composição que apresenta maior 

simplicidade para ser cantada e executada no piano, principalmente por não trazer tantas 

informações teóricas como ocorre com o Hymno ao Brasil. Essa ocorrência talvez se 

justifique por se tratar de um hino elaborado especificamente para o ambiente escolar, 

portanto, possivelmente mais propício para a execução em aulas que, embora devessem 

ocorrer mais de uma vez por dia, não deveriam exceder o tempo de dez minutos, caso fosse 

cumprida a legislação escolar.  

É uma canção bem pausada e que apresenta notas bem pontuadas, o que também 

poderia facilitar sua execução, tanto na parte vocal, quanto na parte tocada ao som do piano. 

Além disso, é elaborada com sinais de repetição, marcados pelo símbolo de ritornello – 

representado por dois pontos sobrepostos na vertical (:) – que indica a repetição do trecho 

marcado. Essas características poderiam facilitar a memorização, além de reforçar a 

mensagem a ser transmitida. 

A terceira canção, A existência de Deus, referente à temática de valores cristãos 

levados para a escolarização por meio do Hymnario Escolar, é uma partitura elaborada em Si 

bemol ou Sol bemol menor. Não apresenta o andamento, mas na intensidade traz orientações 

para o mezzo forte no início, no desenvolvimento é elaborada para seguir com a intensidade 
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forte (f) e é finalizada com o fortíssimo (ff). Antes da indicação para a intensidade de mezzo 

forte, o hino inicia-se com uma pausa. É também bem pausado com notas bem marcadas que 

vão aumentando de uma intensidade a outra. Diferente das duas canções acima, o hino A 

existencia de Deus é elaborado com um compasso composto 4/8, o que revela maior 

sofisticação em relação às outras canções apresentadas. É também a maior das três canções, 

com 18 estrofes de 6 versos cada.  

Ainda que apresentados de forma breve e sem aprofundamento teórico na questão 

musical, visto que esse não é nosso objetivo principal, os apontamentos feitos, revelam a 

complexidade de elementos presentes na educação musical do início do século XX. Uma 

análise mais geral das partituras, embora não represente todas as canções, mostra que a 

maioria exigia uma formação de nível ao menos intermediário para a execução no piano. Para 

além dessa questão, outras partituras trazem informações que permitem a execução por outros 

instrumentos musicais, como é o caso do primeiro hino do Hymnario Escolar. Na escrita 

musical do hino Terra de Minas, por exemplo, encontramos a expressão italiana vibrato, 

técnica que consiste na oscilação de uma corda de um instrumento musical utilizando-se um 

dedo e é usada principalmente em instrumentos de corda.  

Os apontamentos acima, mesmo que se mostrem insuficientes para revelar a riqueza 

dos aspectos musicais das composições, fornecem indícios que apontam para o equilíbrio 

entre melodia e a parte literal. As pausas estratégicas nos inícios ou fim das canções, a 

intensidade que varia do mezzo forte e se atém principalmente no fortíssimo, as rimas 

presentes nas três canções analisadas, as notas pausadas, as repetições em duas das músicas, 

dentre os outros elementos apresentados, sugerem uma complexidade atenta para mensagens 

transmitidas tanto pelas mensagens textuais, quanto pelos elementos musicais. Os dois 

ligados, poderiam transmitir os discursos elaborados para compor os hinos. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

“Se tiver uma boa idéia, faça uma canção”. Com esta frase, de autoria de um 

compositor brasileiro não identificado, inicia-se o primeiro capítulo do livro História e Música 

de Marcos Napolitano (2002). Este autor contribui com o entendimento de que a música 

brasileira adensou heranças tanto estéticas quanto culturais, sendo importante instrumento 

para se analisar a cultura do nosso povo em suas diferentes manifestações sociais. 

Esta pesquisa nos indicou, com a ajuda de autores como Napolitano (2002), Jardim 

(2003), Oliveira (2004a,b), dentre outros, que o Brasil, desde os tempos da colonização, 

engajou-se em projetos musicais que traziam em seu bojo propostas religiosas, pedagógicas, 

políticas e sociais. As músicas produzidas iam ao encontro do clima cultural, estabelecendo 

ou reafirmando discursos que circulavam em diferentes meios, ora misturando-se em 

diferentes espaços, ora produzindo a identidade de determinados grupos. No século XX, a 

República brasileira, engajada em seus projetos de construção de um Brasil carregado de 

valores morais, religiosos e cívicos, empenhou-se de forma significativa na produção de uma 

musicalidade que adquiria traços próprios de acordo com o contexto histórico-político 

vivenciado pelo país. A música contribui para se pensar a sociedade e a história e, além disso, 

“[...] tem sido, ao menos em boa parte do século XX, a tradutora dos nossos dilemas nacionais 

e veículo das nossas utopias sociais” (NAPOLITANO, 2002, p.05).  

A República recém formada precisava se afirmar enquanto o modelo político mais 

propício para o Brasil. Assim, desenvolveram-se estratégias discursivas que visavam a 

formação dos cidadãos conforme os moldes considerados mais adequados. As fontes musicais 

disponíveis para pesquisa trazem uma riqueza de detalhes de projetos para a construção do 

Brasil almejado.  Modinhas, lundus, valsas, maxixes, o samba que se consolidou como gênero 

musical nacional na década de 20, dentre outros estilos musicais, incorporaram-se ao 

cotidiano republicano, trazendo à tona uma riqueza sonora repleta de sentidos e significados. 

Elementos musicais também apareceram para compor os objetivos educacionais nos espaços 

escolares. As prescrições deram à música escolar características e funções próprias, sem, 

contudo, deixarem de incorporar as estéticas musicais que circulavam na sociedade. Observa-

se, por exemplo, a partir da análise dos jornais, que os hinos compunham tanto o ambiente 

escolar, como eventos comemorativos na cidade de Mariana. Da mesma, forma, as partituras 
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circulavam na Revista do Ensino, destinada à escolarização, e também nos jornais e outros 

meios impressos que foram aparecendo gradualmente no século XX. 

Este trabalho procurou pensar a produção de uma música elaborada para compor 

práticas da escolarização primária em Mariana e de forma mais ampla, em Minas Gerais. O 

Hymnario torna-se nessa perspectiva, um pretexto para trazer à tona questões acerca da 

produção de canções escolares e dos objetivos e discursos mobilizados com essas produções. 

Além disso, esse material fornece contribuições para se pensar no lugar da música na 

educação e na configuração do campo de uma disciplina escolar no início do século XX, bem 

como em alguns de seus avanços, rupturas e o lugar ocupado pela musicalização até os dias 

atuais. 

Quando nos deparamos com o livro de Hinos em meio a tantos documentos 

burocráticos, a primeira questão que ocorreu foi acerca dos motivos da utilização de um livro 

como esse no Grupo Escolar Doutor Gomes Freire. Ao assumirmos uma postura de 

estranhamento, conforme nos convida a cultura material escolar (ABREU JUNIOR, 2005), 

descobrimos que aquele material, a princípio corriqueiro, talvez até mesmo sem um sentido a 

princípio, podia indicar alguns caminhos da educação primária nas primeiras décadas do 

século XX. Mais do que indagar as práticas e materialidade do grupo, tornou-se possível 

pensar nessa questão em Minas Gerais. A partir desse olhar atento para cada particularidade 

do Hymnario, conseguimos apreender a informação de que se tratava de um material 

produzido com a intencionalidade de circulação em todo o ensino primário mineiro. 

Gradualmente, ocorreram novas descobertas e, assim, também vieram novos 

questionamentos.  

Os jornais da cidade de Mariana confirmaram a grande circulação da musicalização, 

tanto nos espaços de ensino, como em eventos culturais, festas religiosas e outras 

comemorações que eram marcadas pela presença da música e traziam as produções de artistas 

e bandas da cidade, bem como a atuação do grupo escolar da cidade nessas festividades. As 

fontes jornalísticas possibilitaram traçar o espaço conferido pela musicalidade em Mariana, 

bem como a intensa relação dos acontecimentos culturais com a escola. Política, educação e 

cultura se enlaçavam e traziam novos significados para o cotidiano das pessoas. A pesquisa 

possibilitou aproximar as práticas musicais fora da escolarização com aquelas aplicadas nas 

instituições de ensino. Ainda que a música produzida para a escola tivesse seus métodos e 

preceitos próprios, era organizada em conformidade com as questões políticas e sociais e 
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mesclava-se com músicas que circulavam na sociedade. Além disso, as canções compostas 

para a escolarização estavam presentes nos eventos que contavam com a participação da 

população.  

No caso dos hinos, percebe-se que eles circulavam em diversos espaços e eram 

entoados tanto pelos estudantes, como faziam parte de comemorações oficiais, como no dia da 

Bandeira, no dia 7 de Setembro e outras datas cívicas celebradas pela população. Para Jardim 

(2003), 

O hino, signo inicial da sonoridade da República não foi escolhido casualmente. 

Essa opção poderia estar ligada à intenção de repetir ou reproduzir um momento que 

envolveu grandes populações num sentido de unidade, num sentimento patriótico e 

cívico – a Revolução Francesa, de 1789. Foi um momento, musicalmente falando, 

em que o canto e a estética musical foram marcados pela euforia, pela exacerbação 

do sentimento ligado ao ideal revolucionário, expressos na estrutura musical do hino 

e das marchas militares, que se espalharam pelo mundo, com exemplo da estética da 

identidade nacional (p.102). 

O envolvimento das populações, conforme mostra a autora, era propiciado por um 

sentimento de pertença. No caso do Brasil, formava-se timidamente a ideia da construção de 

uma nação ancorada em princípios de amor à pátria, disciplina, ordem e moral, onde se 

identifica a valorização da escola e da família e a forte presença de valores cristãos, sobretudo 

católicos, ainda que o Estado já fosse considerado laico pela Constituição Federal. A análise 

desses discursos mostra estratégias de produção de indivíduos dóceis e disciplinados, que 

deveriam adotar determinadas posturas corporais, controlar a respiração e a voz, entoar 

canções que obedeceriam aos projetos republicanos, trazendo a almejada “Ordem e 

Progresso”, lema positivista estampado na bandeira nacional. 

O Hymnario Escolar do ano de 1926, a Revista do Ensino, o O Germinal e O 

Cruzeiro, bem como a legislação mineira educacional, tornaram possível apreender alguns 

dos espaços ocupados pela musicalização na escola primária republicana. As fontes, 

analisadas a partir de um suporte teórico-metodológico consistente e de literatura pertinente, 

além da contribuição de todos os professores envolvidos execução deste trabalho, trazem 

diferentes pistas para se pensar na relação entre a escola, as formas culturais de se manifestar 

da sociedade e as políticas instituídas para orientar as práticas sociais.  

O Hymnario Escolar de 1926 levou para a escolarização primária em Minas Gerais 

uma série de questões que estavam sendo propostas pela e para a sociedade republicana. 

Pretendia-se formar um cidadão e aluno voltado para as demandas econômicas, políticas e 

sociais do período. Neste sentido, os materiais escolares, métodos de ensino e reformas 
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educacionais procuravam fornecer as diretrizes para esse tipo de educação escolarizada. Os 

legisladores propunham para a escola músicas que refletiam seus propósitos políticos e 

pedagógicos. Da mesma forma, a Revista do Ensino procurou seguir os pressupostos 

apresentados pelas reformas, trazendo textos que orientavam os professores para as aulas de 

Canto. Preocupações com a higiene, com a estética e com a formação ou consolidação de uma 

moral voltada para o amor à pátria, ao trabalho e à escola foram demonstradas pelos 

intelectuais e políticos da época. Branca de Carvalho Vasconcellos, de acordo com os indícios 

encontrados, atuou fortemente na veiculação das ideias da música preparada para a escola. 

Sua frente de trabalho pode ser percebida na Revista do Ensino, na legislação, visto que seu 

nome aparece como participante de congressos, como o do Ensino Primário, que forneceu as 

diretrizes para a reforma do ano de 1927, e ainda no Hymnario Escolar. A musicista, 

juntamente com Arduino Bolivar, elaborou a obra de hinos, atentando-se para os discursos e 

ideiais republicanos. Os organizadores tornaram visíveis as aspirações e discursos em 

circulação no período.  

De acordo com as orientações contidas nos programas e regulamentos, bem como na 

Revista do Ensino, a música na escolarização primária da década de 20, contribuiu com o 

processo de formação da noção de um pensamento voltado para o patriotismo e acerca do que 

significava ser brasileiro. As orientações para o Canto mobilizaram discursos que se voltavam 

para a formação de um cidadão saudável e disciplinado. A formação moral do cidadão 

republicano estava em jogo, e os intelectuais e políticos utilizavam-se da escolarização para 

incorporar os novos valores sociais na população. 

A Revista do Ensino era um dos canais mais eficientes de comunicação da Diretoria da 

Instrução Pública. Dessa forma, analisar esse periódico possibilita compreender os debates em 

circulação na sociedade em que foi veiculada. Nota-se a relação entre o que era publicado 

pela Revista do Ensino com os programas de ensino. Nas duas fontes, é possível perceber a 

preocupação com as ideias higienistas, com uma postura disciplinar que fosse atenta aos 

movimentos corporais, à respiração, às músicas que deveriam ser cantadas em detrimento de 

outras consideradas inadequadas, à formação moral dos cidadãos dentre outras questões que 

nos permitem compreender os discursos mobilizados pela República brasileira.  

É interessante notar, entretanto, que, enquanto a Revista do Ensino oferece mais 

destaque para o canto nas escolas no ano de 1926, por outro lado a Reforma que mais destaca 

esse saber escolar é a de 1927. Assim, podemos refletir acerca da possível influência da 
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professora Branca de Carvalho para o pensamento pedagógico do período. A musicista, ao 

publicar mensalmente na Revista, pode ter contribuído para as teses discutidas no Congresso 

do Ensino Primário, que mais tarde serviriam de base para a reforma do ensino. Além de 

Branca de C. Vasconcellos, percebemos a constante presença do educador José Eutropio, 

tanto nas questões levadas em discussão pela Revista do Ensino, como na autoria de letras das 

canções que compõem o Hymnario. A participação desses dois educadores é um indício de 

como as relações de poder se formam a partir de micro-relações, relações estas que circulam e 

por vezes atingem instâncias maiores e mais abrangentes.  

Napolitano (2002) sugere que um dos maiores equívocos cometidos pelos 

pesquisadores no trabalho com a música, é fazer uma operação analítica que dissocie letra e 

música, contexto separado da obra, autor separado da sociedade e ainda estética separada da 

ideologia. Sendo assim, procuramos pensar no contexto de produção musical que lidamos, nas 

mudanças ocorridas na sociedade brasileira do início do século XX, bem como nas questões 

debatidas tanto na política quanto em âmbito educacional, a fim de apreendermos os agentes 

envolvidos, as prescrições e as efetivas práticas musicais possíveis a partir dessa relação entre 

os envolvidos para sua produção e execução.  

Este estudo, longe de esgotar as questões colocadas acerca da História da Educação 

Musical e mais propriamente da disciplina de Canto, traz alguns apontamentos e reflexões 

passíveis de suscitar novos questionamentos. A partir das escalas de observação, foi possível 

notar a importância de estudar uma localidade e um espaço, tanto para refletir sobre as 

riquezas de detalhes que a micro história pode oferecer, quanto para ampliar o objeto de 

análise e pensar em outras questões que criam uma teia de relações entre o local e o global. As 

fontes analisadas sob o prisma da variação mostraram a visibilidade do Grupo Escolar Doutor 

Gomes Freire no cenário de Mariana e nas solenidades da localidade, a aparente preocupação 

da instituição em se valer da legislação, procurando adquirir os materiais propostos para as 

aulas de Canto, como o Hymnario e o Cancioneiro. A mesma variação, em diálogo com o 

olhar sobre as fontes proposto pela cultura material escolar, possibilitou encontrar a presença 

do Hymnario e da música em outros espaços e o lugar da educação musical em fontes 

históricas, como na Revista do Ensino e na legislação. Por meio da documentação analisada, 

percebe-se a presença da música no ensino primário desde tempos coloniais, mesmo que esse 

ensino se mostre de forma diferente em seus métodos e discursos ao longo do tempo. Para o 

período do início da Primeira República, é possível perceber a permanência desse ensino e sua 
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relação com os discursos de amor à Pátria, à escola e ainda outras prescrições que situariam o 

Brasil ao lado de nações com grande potencial econômico e político. 

A cultura material escolar tornou possível o lançamento de um olhar inabitual sobre o 

livro de hinos e o estranhamento perante às marcas à caneta e a permanência do material em 

meio a outra tipologia de documentos. A partir dessa metodologia surgiu também a hipótese 

de que o Hymnario poderia ser um projeto que visava atingir um público maior do que aquele 

pertencente à instituição primária em Mariana. Foi ainda esse olhar que deslocou a atenção 

para indícios presentes na própria documentação, mas que poderiam passar despercebidos a 

uma olhar desatento. Pela cultura material, perguntamos quem seria Branca de Carvalho, 

quem seria Arduino Bolivar e o que mais poderíamos encontrar sobre esses autores e sua 

produção no meio artístico.  

Além de denotar a presença de determinados agentes, indagamo-nos sobre outros 

elementos que um material como o Hymnario poderia oferecer, tais como dificuldades que 

poderiam se apresentar para alunos do ensino primário. Um livro como esse, embora repleto 

de informações musicais, possivelmente não daria conta de introduzir conceitos musicais para 

os alunos, visto que só apresentavam as partituras e a letras, sem maiores explicações. Os 

conceitos a que nos referimos vão muitos além das partituras, que por si só já trazem um 

grande número de informações e exigem conhecimento musical para que sejam executadas. 

Até mesmo a introdução de conhecimentos em torno das questões de tonalidade da voz, 

velocidade, altura das notas, dentre outros saberes, possivelmente exigiam um conhecimento 

do professor e uma atenção para a linguagem a ser utilizada. Soma-se a isso as dificuldades 

que poderiam ser encontradas na parte teórica, o fato da curta duração das aulas, que não 

deveriam exceder a dez minutos. É possível que essa complexidade possa ser um indício dos 

motivos que levaram os legisladores e autores das publicações na Revista do Ensino, por 

exemplo, a indicarem a predominância de leitura das letras no início da aprendizagem e 

somente depois de um tempo, a parte teórica. Caso esse método tenha sido seguido pelos 

professores mineiros e o Hymnario de fato tiver sido utilizado, torna-se plausível pensar que 

as letras conseguiam transmitir os discursos elaborados e, dessa forma, efetivamente tinham 

condições de contribuir para processos de relações de poder que ocorriam e tinha a escola 

como uma das mediadoras desse poder-saber. 

Foucault e seus estudos responsáveis por elaborar a genealogia do poder na sociedade, 

as formações discursivas e os mecanismos disciplinares, nos fez perceber a elaboração de 
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estratégias discursivas próprias do início da sociedade republicana, mas que ao mesmo tempo 

traziam preceitos de tempos anteriores. Situando as práticas escolares no tempo e no espaço, 

conforme nos propõe o filósofo, percebemos a permanência e rupturas nos discursos. 

Percebemos ainda a ênfase em estratégias para a produção de uma verdade insidiosa e 

universal de um sentimento a ser nutrido pelos brasileiros de amor à pátria e pertencimento a 

essa nação, detentora de um passado, ora retratado com honra e esplendor, ora retratado com 

desdém. O que estava em jogo era que o futuro deveria ser grandioso, mesmo que para isso 

fosse preciso derramar sangue e ir para a guerra, conforme percebemos pela letra dos hinos. A 

disciplina e ordem, ao que indica as fontes analisadas, seria um dos caminhos para a produção 

dessas verdades e sentimentos nos indivíduos. E a escola, por sua vez, teria o papel de 

instituição de excelência no que tange a educar os alunos para modos de vida ancorados no 

patriotismo, valorização do trabalho e na moral cristã. 

Por fim, acreditamos que esse trabalho torna possível refletir sobre o lugar da música 

na escolarização nos tempos atuais. Percorrer seus caminhos históricos, suas lutas internas e 

externas, a ligação da música nos estabelecimentos escolares com a política, a visibilidade que 

ora é demonstrada pelos Programas ou pela Revista do Ensino, ora parecer parece ser 

marginalizada, leva a pensar nos debates que ainda permeiam a disciplina, que parece ainda 

lutar pelo seu espaço na escolarização brasileira. 
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ANEXO I 

Programas do Ensino Primário – 22 de Dezembro de 1927, p.1735-1737 – Orientações 

para o ensino de Canto. 

1 – Para se avaliar a importancia deste ensino basta lembrar que no Programma das escolas 

primarias de Athenas já se media o canto que era acompanhado pela chitara ou pela Lyra. 

2- Assim se exprime C. Wagner. Fazei por apprender em vossa mocidade alguns bellos 

canticos cheio d’alma, nos quaes vibrem os puros e nobres sentimentos de humanidade, e 

vereis de que recursos vos serão essas estrophes de que modo ellas despertarão em vossa 

memoria no correr da vida, para os reconfortar e proteger. 

3- O fim do ensino do canto é formar a voz e o ouvido das creanças, bem como cultivar os 

seus sentimentos civicos por meio de hymnos patrioticos. 

4- As canções e hymnos serão escolhidos de accordo com a tessitura das vozes infantis  por 

ser prejudicial a creanças de sete a oito annos cantarem musicas que excedam a oitava 

comprehendida entre o dó da primeira linha inferior e o dó do terceiro espaço da clave de sol. 

5- O andamento será mais ou menos moderado, porque as creanças do primeiro e segundo 

anno sentem certa difficuldade em pronunciar com presteza palavras de tres ou mais syllabas. 

6- Convem exigir, desde as primeiras licções, que os alumnos cantem sem esforço, com 

suavidade e gosto, evitanto gritar e mantendo sempre posição correta. 

7- Só depois que as vozes estiverem mais firmes e claras, iniciará o professor o canto dos 

hymnos e de outras musicas mais fortes e difficeis, observando cuidadosamente a capacidade 

das creanças para tal exercício. 

8 – O professor começará sempre que puder as licções para os alumnos do terceiro e quarto 

anno com exercicios de respiração e de vocalização. No acto de expirarem o ar contido nos 

pulmões, os alumnos emitirão o som naturalmente e com pouca voz. 

9- Será de vantagem que se organizem quatro grandes coros, correspondentes aos diversos 

annos do curso, havendo em determinado dia da semana, o canto com todos os alumnos do 

grupo ou do turno. 

10- Deverá o professor adotar o diaspasão para dar o tom, e si possivel, utilizar-se de um 

piano ou algum outro instrumento para o solfejo, primeiro, e depois para o acompanhamento. 

11- A leitura e a interpretação da letra do canto devem ser ensinadas na aula de lingua patria. 

12- Não se descuide o professor de dirigir o canto, nem de cantar algumas vozes com voz 

suave e pronuncia clara para ser imitado pelos alumnos. 

13 – É grato lembrar que foi executado pela primeira vez no dia 13 de abril de 1831 o Hymno 

Nacional, “um dos mais bellos e suggestivos do mundo”, escripto num momento de admiravel 

inspiração pelo genial compositor brasileiro Francisco Manoel da Silva. 

14- Outra notícia interessante para ser dada aos alumnos é sobre Mozart, notavel compositor 

allemão, que desde tres annos de edade revelou seu prodigioso genio. A elle assim se refere 

um de seus biografhos: - “o mais extraordinario musico, que o mundo tem visto, viveu apenas 
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trinta e cinco annos. Sua carreira musical é admiravelmente rica em obras primas; desde a 

infancia, era já um mestre”. 

15 – Tratando-se da musica, não pode ficar esquecido o nome de Carlos Gomes, a maior 

gloria musical do Brasil. O Guarany, notavel romance de José de Alencar, inspirou a Carlos 

Gomes a sua primeira e bellissima opera. 
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ANEXO II  

 Letra e música do Hino Terra de Minas 
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Transcrição: “Caro berço natal! Salve terra de Minas/ Paiz descommunal, cujas belas 

montanhas/ São como esculpturaes, cyclopicas peanhas/ Donde, erguida, um porvir glorioso 

descortinas// Os ventos do sertão, em quérulas surdinas, / Cantam do Bandeirante as épicas 

façanhas/ E os thesouros que, a flux, nas fulgidas entranhas, / Guardas: o ouro, esmeralda, as 

gemmas diamantinas.// Tens bellezas sem par (tantas e tamanhas)/ Com que o Brasil e o 

mundo assombras, fascinas;/ O Itatiaia, o S. Francisco em que te banhas;// Tens Villa Rica – a 

anciã das lendas e ruínas, / Povoadas de visões olympicas, extranhas:/ Dirceu, Claudio, 

Xavier.../ Salve Terra de Minas!”. Hymnario Escolar, 1926, p.III. 
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ANEXO III 

Letra e música do Hino Salve, Escola 
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Transcrição: “Salve! Escola que tanto adoramos, / Salve! Ó templo de bem e saber./ Em teu 

seio fecundo esperamos/ A sciencia e virtude sorver./ O progresso se funda no ensino,/ e no 

ensino o Brasil se fará;/ Mais brilhante será seu destino.../ O futuro da patria aqui está.// Salve 

escola!/ da patria esperança!/ Tu garantes um bello porvir,/ pois procuras em cada creança/ 

Novos germes de amor produzir./E na escola ouvimo o hymno/ Que o amor do Brasil 

cantará,/ Mais brilhante será seu destino.../ O futuro da patria aqui está.” Hymnario Escolar, 

1926, p.75. 
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ANEXO IV  

Letra e música do Hino A existencia de Deus 
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 Transcrição: “A terra, o mar, a luz, o firmamento,/ As estrellas, a lua, o sol, o vento,/ O 

deserto, a campina, o monte, a selva;/ A grandeza dos mundos telescopios,/ A structura dos 

seres microscópicos,/ O cedro gigantesco, a humilde relva...// O sorrir da innocencia, a vóz 

dos sabios,/ O suspiro que morre á flor dos labios,/ De quem, tendo esperança, esquece a dor;/ 

O echo, o som, os hymnos da harmonia,/ O perfume, a belleza, a noite, o dia,/ As nuvens, o 

arrebol, o orvalho, a flor: (Côro)// Tudo attesta, ó meu Deus, vossa grandeza,/ Infinita 

bondade, fortaleza/ E sabia rectidão de vossas leis!/ Tudo diz, ó Senhor, que sois Clemente,/ 

Eterno, Santo, Immenso, Omnipotente,/ Autor da Creação e Rei dos reis!”(Fonte: Hymnario 

Escolar, 1926, p.57). 

 

 

 

 

 


