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O presente artigo analisa as relações existentes entre a política de governo getulista e o ensino
escolar, especificamente da disciplina Canto Orfeônico, na promoção da formação de uma (nova)
identidade nacional, durante os decênios de 1930-1940. Para tanto, a discussão se apoia no campo da
História Cultural e conta com os subsídios teóricos e metodológicos de Roger Chartier (2010), André
Chervel (1990), Rosa Fátima de Souza (2007) e Laurence Bardin (2011). Tomando como objeto a
disciplina Canto Orfeônico, fazemos a análise desta por meio dos hinários escolares e dos jornais
estudantis de Sergipe: A Voz dos Estudantes, O Estudante e Correio do Colegial, que circularam no
Estado durante a segunda metade do século XX. Como resultado da pesquisa, viu-se que em Sergipe
a disciplina Canto Orfeônico alcançou suas finalidades cívico-patrióticas, uma vez que os alunos não
só as evidenciavam em suas falas nos jornais, mas as difundiam para outros grupos sociais além dos
escolares.
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1- INTRODUÇÃO

O uso do campo historiográfico, denominado como História Cultural / Nova História Cultural,
surgido no final do século XX sob influência dos paradigmas do marxismo e do movimento dos
Annales tem sido apontado como recorrente nas pesquisas que giram em torno das temáticas
educacionais. Inspirada por inovações vindas do campo da História e da Antropologia, a Nova
História Cultural (NHC) começou a ser usada em fins da década de 1980, de maneira predominante
em meio à historiografia realizada nas últimas décadas.

Esse “novo” estilo historiográfico é entendido como consequência da expansão e domínio dos
estudos culturais, bem como pela aproximação entre sociólogos, antropólogos e historiadores quanto
às pesquisas que enfatizam os significados e as ações simbólicas, isto é, os estudos das práticas e de
suas representações.

Não obstante a Nova História Cultural tenha desempenhado um papel de extrema importância para o
desenvolvimento dos estudos historiográficos nas últimas décadas, esse campo teórico, assim como
os demais, possui algumas fraquezas,[i] no entanto, os pesquisadores brasileiros, seja por modismo
ou por predileção tem cada vez mais adotado temas e concepções oriundas desse campo. A
predominância da história cultural, a vitalidade bem como o alto nível desses estudos aqui no Brasil,
é bastante perceptível, sobretudo, nos programas de Pós-Graduação em Educação.

O engajamento dos pesquisadores a este fazer historiográfico ocorreu no bojo das mudanças
metodológicas e conceituais da historiografia educacional, ocorridas na década de 1990, em que uma
profunda reflexão acerca das produções realizadas levou à discussão a base da sua fragilidade
enquanto campo teórico: a ausência de abordagens e questionamentos dos procedimentos e objetos
utilizados nas investigações. Ou seja, a não problematização das questões referentes à cultura
escolar, como por exemplo, a elucidação da escola na qualidade de espaço cultural, as experiências
pedagógicas, as práticas discentes, a história do ensino, etc. Os temas tidos como legítimos em anos
anteriores não abrangiam a complexidade e diversidade existente nos estudos relativos à educação e
à sociedade.

Por esta razão, novos campos de investigação na área educacional despertaram o interesse dos
pesquisadores que como afirma Barletta, passaram a voltar suas pesquisas para a organização e o
funcionamento das escolas, construção do conhecimento escolar, currículo e as disciplinas, agentes
educacionais (professores, alunos), categorias de análise como gênero e temas sobre a profissão
docente, formação de professores e práticas de leitura e escrita. Houve um deslocamento da pesquisa:
da história das ideias para as práticas educacionais. (BARLETTA, 2005, p.61)

Deste modo, os estudos cuja ênfase está na cultura escolar, promovida pela reconfiguração da Nova
História Cultural no âmbito da História da Educação, possuem um vasto e diversificado leque de
possibilidades de análises ignoradas em estudos precedentes. A busca pelos sinais e vestígios das
práticas e relações presentes no cotidiano das instituições educacionais, colocaram em evidência
novas fontes e objetos respaldados pela cultura escolar. Nesta conjuntura, marcada pelo rompimento
com as velhas tradições de pesquisa e o estabelecimento de investigações de objetos singulares, os
estudos sobre a educação, passaram a ter outra postura que evidencia a escola levando em conta sua
materialidade e suas finalidades.

No decorrer das últimas décadas, também se tem observado o crescente privilégio das investigações
acerca da História das Disciplinas Escolares, influenciadas pelo campo da História Cultural, cujo
destaque nos estudos, deve-se às análises voltadas para a compreensão do cotidiano escolar, para a
construção dos currículos, disciplinas e para o tratamento e descoberta de novas fontes de pesquisa.

Na realização de estudos sobre o referido campo no âmbito da História da Educação Brasileira, é
possível verificar algumas influências. A primeira delas provém das teorizações e pesquisas
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realizadas no campo da Sociologia da Educação, tendo como maior destaque as teorias de Yves
Chevallard (1991) e André Chervel (1990). Além desses, outros teóricos como Ivor Goodson (1995),
Pierre Bourdieu (2008), Roger Chartier (2010) e Dominique Julia (2001) também constituem bases
para os estudos voltados ao campo da História Cultural e do Currículo.

A formação educacional promovida nas escolas, sobretudo aquelas de ensino público produz através
de ensinamentos e condutas, atores sociais, cuja identidade foi e é realizada coletivamente. Neste
sentido, a História das Disciplinas é estudada como integrante de um processo no qual estão
envolvidos, dentre outras coisas, aspectos sociais e culturais concernentes ao sistema escolar. Para
tanto, considera-se nesta pesquisa, a dimensão social presente nas disciplinas escolares, entendendo
que a definição e elaboração dos seus conteúdos não ocorrem de forma neutra, nem mesmo
indiferente ao que, em cada momento, é considerado conhecimento socialmente válido e legitimado
como tal. (GOODSON, 1995).

As disciplinas escolares passam por uma sucessão de etapas partem de um nível inferior, atravessam
um estágio utilitário até se consolidarem propriamente como disciplina, providas de um conjunto de
conhecimentos. Sendo assim, faz-se mister compreender as disciplinas escolares enquanto produtos e
produtoras de uma cultura que é específica da escola e que deve ser estudada de forma articulada a
outras culturas que fazem parte do mesmo momento histórico, visto que as trocas e transferências
culturais se operam através da escola e para além dela (CHERVEL, 1990).

Isto posto, entendemos que as disciplinas escolares não se consolidam no currículo escolar de forma
ordeira, irrefutável, mas sim guardando relações conflituosas com as teorias acadêmicas e as
referências oficiais, ora cumprindo-as, ora fazendo resistência a elas, ora retificando-as, ora
desfigurando-as. Além disso, como declara Chervel (1990), a história das disciplinas escolares,
colocando os conteúdos de ensino no centro de suas preocupações, renova as problemáticas
tradicionais. Se é verdade que a sociedade impõe à escola suas finalidades, estando a cargo desta
última buscar naquela apoio para criar suas próprias disciplinas, há toda razão em se pensar que é ao
redor dessas finalidades que se elaboram as políticas educacionais, os programas e os planos de
estudo, e que se realizam a construção e transformação históricas da escola (CHERVEL, 1990, p.52).

Desse modo, confiamos ao estudo das disciplinas escolares certo privilégio e ampla importância no
que concerne aos resultados que colocam à mostra as práticas da sala de aula, entendendo a escola
como campo de produção intelectual própria, em detrimento da concepção de “lugar do
conservadorismo, da inércia e da rotina” (CHERVEL, 1990, p.182). Ademais, o estudo das
disciplinas escolares contribui na compreensão da cultura concebida na e pela escola, cultura esta que
penetra, molda e modifica tanto os sujeitos de maneira individual, como de forma global a sociedade.

Interligando a História das Disciplinas Escolares à História do Currículo, buscamos compreender a
constituição e o contexto histórico de formação de um determinado saber escolar, associando à
discussão as consequências das propostas curriculares na prática escolar. Tomando o conceito de
currículo como construção social, entendemos que os conteúdos prescritos são formados por uma
rede de interesses sociais e políticos que orientam a seleção dos saberes (GOODSON, 1995).

Destarte, tomando como base a disciplina Canto Orfeônico, o presente artigo busca analisar as
relações existentes entre esta disciplina e o governo Vargas na tentativa de construção de identidade
nacional. Ademais, busca também evidenciar o desenvolvimento do sentimento nacionalista a partir
das manifestações cívico-patrióticas” expressas pelos discentes nos jornais estudantis de Sergipe que
circularam durante os anos de 1930-1940, emitidas especialmente durante as festividades cívicas.

Para realizar esta investigação, a pesquisa seguiu os pressupostos da História Cultural, de modo a
“[...] pensar a articulação entre os discursos e as práticas” (CHARTIER, 2010), somado ao método
da Análise do Conteúdo, desenvolvido por Laurence Bardin (2011), de maneira a desvendar os
discursos proferidos pelos discentes sergipanos com relação à disciplina Canto Orfeônico. Sendo
realizados para tanto, categorias que permitam a classificação dos componentes dos discursos e seus
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significados, tais como: Pátria, Juventude brasileira, Família, Símbolo Nacional, Chefe da
Nação/Getúlio Vargas.

Utilizamos também os conceitos de Disciplina Escolar e Cultura Material Escolar, compreendendo
que os objetos – neste caso, os hinários escolares e os impressos estudantis, guardam uma relação
“com a produção de sentidos e com a problemática da produção e reprodução social” (SOUZA, 2007
p.170).

No que concerne ao marco temporal selecionado para a análise, qual seja os decênios dos anos 30 e
40 do século XX, explica-se não só por compreender os anos da primeira gestão do governo Vargas,
mas também por ser um período em que as composições discentes em impressos estudantis
alcançaram um número crescente de produções em virtude dos acontecimentos e mudanças,
sobretudo, políticas ocorridas nesta época, como mostram estudos realizados por Amaral (2002).

Conscientes de que “[...] a imprensa é um campo de análise das discursividades permeado de
subjetividades, de intencionalidades e de discursos imagéticos, [...]” (SILVA, 2011, p.9), analisamos
neste trabalho, as representações discentes a partir dos impressos estudantis: A voz dos Estudantes
(1936,1938), O Estudante (1941) e Correio do Colegial (1943,1944), com o intento de elucidar as
finalidades da disciplina Canto Orfeônico como meio de, a partir da inclusão da pluralidade cultural
brasileira em seus cantos e hinos, suscitar um sentimento de unidade nacional por meio da música. E
utilizo os jornais também em razão do papel que eles desempenham como instrumento de educação,
com ampla propagação e velocidade, capaz de penetrar nos diferentes meios e classes sociais
(OLIVEIRA, 2011, p.49).

Diante disso, o presente trabalho se encontra dividido em quatro seções. A primeira delas diz
respeito à Introdução, na qual apresentamos o objetivo do artigo, a metodologia de pesquisa e o
referencial teórico trabalhado. A segunda, intitulada As Questões Nacionalistas e a Educação,
explanamos o contexto histórico no qual as ideias nacionalistas ganharam forma a partir dos
discursos de intelectuais ligados sobretudo, às artes através do Movimento Modernista e o modo
como esses debates incidiram sobre a política e a educação durante o primeiro governo de Getúlio
Vargas. A terceira seção, A difusão dos valores ligados ao civismo e à nação por meio da disciplina
Canto Orfeônico, elucidamos como o Canto Orfeônico se configurou enquanto disciplina escolar,
bem como as finalidades pretendidas na sua execução. A quarta seção propaganda, educação e
civismo na voz dos discentes nos jornais estudantis sergipanos, expomos de que maneira os valores
nacionais eram apreendidos pelos jovens discentes sergipanos e como eles se expressavam nos
jornais estudantis que circularam no Estado durante os decênios de 1930 e 1940. E por fim, a
Conclusão traz à baila os resultados adquiridos a partir das análises dos discursos feitos pelos alunos
que se pronunciaram nos jornais examinados.

2- NACIONALISMO E EDUCAÇÃO

As primeiras manifestações em prol da identidade nacional[ii] brasileira surgiram a partir dos debates
oriundos do movimento modernista nos anos 1920. Proposições elaboradas por Renato Almeida,
Mário de Andrade e Graça Aranha se fixavam – de forma consciente ou não, a temas como:
brasilidade, identidade nacional e cultural, bem como folclore, tratado como expressão popular a ser
pesquisado e trabalhado pelos compositores em suas obras. Para esses modernistas, o surgimento da
“Nação” ocorreu no século XIX, em setembro de 1822. Contudo, essa concepção de “nacional” se
deu apenas do ponto de vista político. Culturalmente, esse conceito só começou a ser delineado no
plano geral, a partir do fim da Primeira Guerra Mundial e no Brasil, a partir da Semana da Arte
Moderna, em 1922. Segundo os artistas participantes do movimento, o conceito de “povo brasileiro”
inexistia nos séculos anteriores em virtude da fragmentação dos valores culturais condicionados pela
interpretação da história brasileira, a partir da ideia do “mito de mestiçagem” (CONTIER, 1991).

Desse modo, o intuito dos partícipes do referido movimento era a busca pelo rompimento das
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concepções clássicas e elitizadas provindas dos modelos europeus que pairavam sob a cultura
brasileira. Assim sendo, as concepções nacionalistas no país se ampliaram e foram expressas, uma
vez que os artistas nacionais através de suas artes buscaram criar uma identidade cultural própria. No
que concerne à música, o projeto nacionalista foi encetado por Mário de Andrade, que desenvolveu
um plano nacional-erudito-popular, no qual a música folclórica brasileira ganhou centralidade na
busca pela remodelação da cultura nacional (AMATO, 2008).

No que concerne à interpretação da realidade e identidade nacional a partir da literatura, as teorias
raciológicas nas quais se pautavam os intelectuais do século XIX, mostravam-se obsoletas devido à
nova realidade social que o Brasil desfrutava em razão da aceleração do processo de industrialização,
do desenvolvimento de uma nova classe média e do surgimento do proletariado urbano. Fazia-se
necessário, portanto, superar os fundamentos que se baseavam na ideia de constituição da identidade
nacional a partir do hibridismo cultural das três raças, afim de reorientar a configuração da
historiografia brasileira (MATA, 1981).

Em seu livro Cultura brasileira e identidade nacional (1986), Renato Ortiz defende que, trabalhos
como o de Caio Prado Jr. (1933), Gilberto Freire (1933) e Sérgio Buarque de Holanda (1936),
configuraram-se como respostas à esta nova demanda social. Este último, cujas orientações
intelectuais provinham do século XIX, representante do segmento de uma tradição, traz, contudo em
seu discurso ideológico uma reelaboração do conceito de raça, introduzindo-o nas relações
cotidianas, cedendo lugar ao conceito de cultura e tornando aquilo que outrora se apresentava como
equívoco em algo legitimado pelas relações sociais, “o que era mestiço torna-se nacional” (ORTIZ,
1986, p.41). Enquanto aqueles primeiros, representantes de um novo grupo intelectual, oriundos de
um espaço institucional específico, o acadêmico, trazem uma compreensão da realidade brasileira
inerente ao campo ao qual pertencem.

Neste sentido, as mudanças suscitadas dentre outros fatores, pela revolução de 1930, a configuração
política que o país adotou durante o regime que ficou conhecido como Estado Novo e a
transformação da infraestrutura econômica, colocara para os intelectuais da época a obrigação de se
pensar a identidade de um Estado que estava por se modernizar.

No âmbito educacional, a tentativa de formação da identidade foi construída a partir das
manifestações cívico-patrióticas, por meio das práticas educativas e da incorporação de elementos
nacionais nas disciplinas escolares, tais como: Música (Canto Orfeônico), História e Geografia. No
que diz respeito a esta primeira disciplina, objeto da presente pesquisa, tem-se que o projeto
nacionalista iniciado por Mário de Andrade e ligado às questões músico-educacionais foi continuado
e ampliado por Villa-Lobos quando da inserção da disciplina Canto Orfeônico nas escolas públicas
do país em 1931, através de um projeto de amplitude nacional. Projeto este que, por meio do ensino
popular da música buscava direcionar o espírito da nação para uma renovação que contemplava os
aspectos cívicos, artísticos, intelectuais e morais do povo.

Nesta conjuntura, a escola vista como espaço de sociabilidade eficiente no combate às dissidências,
ramificações e hibridismos culturais, apresentava-se não só como o retrato do nacionalismo, mas
como meio de difusão deste e da unificação e modernização do país. Conforme afirma Gondra e
Schneider (2008), a educação escolar proporciona à população:

[...] certas noções, certas práticas e sentimentos que deveriam ser gerais assim para as primeiras
como para as classes superiores da sociedade. É essa instrução comum, essa identidade de hábitos
intelectuais e morais [...] que constituem a unidade e a nacionalidade (GONDRA; SCHNEIDER,
2008, p.36). (Grifos meus).

No governo Vargas (1930-1945), a associação do desenvolvimento e formação da identidade
nacional com a educação das massas foi uma constante. Para o então presidente, a “glorificação da
pátria” seria alcançada por meio da educação e do trabalho vistos como condição de formação da
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cidadania. Assim sendo, caberia ao Estado proporcionar a disciplina e a “domesticação” juvenil,
necessárias à reconstrução nacional, cuja orientação se baseava em um ensino em prol da obediência,
da defesa e do respeito para com a pátria. Sobre isso Monarcha (1949) destaca que:

[...] o agir coletivo harmonioso tem suas raízes na educação comum, donde o contínuo estampar de
certificados de civismo, isto é, os compêndios centrados na elegia da natureza, no culto das origens,
no caráter do povo e, acima de tudo, no bem coletivo como referencial a ser incutido na infância
escolar. Nessa figuração cívico-nacionalista dos fatos de realidade, o entendimento e o coração da
prole da nação são instruídos e afeiçoados não com referência às classes sociais, às crenças
religiosas, às doutrinas políticas, mas à Sociedade, ao Estado e à Nação (MONARCHA, 2016,
p.212).

Deste modo, entendemos que é a partir de uma determinada configuração social e, especialmente
política, que a tentativa de fixação de uma identidade nacional é expressa no ambiente escolar. No
cenário dos anos 1930-1940 essa tarefa foi desenvolvida sobretudo, por meio de hinos, cantos,
marchas, da formação de conjunto de orfeões escolares e da representação expressiva do folclore,
manifestado por meio da prática escolar da disciplina Canto Orfeônico que passou a ser propagada de
forma mais expressiva durante o Estado Novo (1937-1945). Neste cenário, atributos apontados como
pertencentes à raça mestiça, tais como preguiça e indolência, foram trabalhos de modo a ser
substituídos por qualidades como disciplina e trabalho.

A propaganda política por meio da escola se configurou em uma característica marcante do regime
autoritário de Vargas. A educação musical sob a orientação do maestro Villa-Lobos adquiriu, junto
ao rádio e o cinema um lugar de destaque na propagação da cultura e da disciplina entre as massas.
Para o maestro, a dispersão social característica da sociedade brasileira na primeira metade do século
XX, seria corrigida por meio do canto, responsável também por propiciar a unicidade e o espírito de
nação tão almejados pelo Estado. Haja vista que, nas palavras de Villa-Lobos: “O canto orfeônico,
praticado pelas crianças e por elas propagado até os lares, nos dará gerações renovadas por uma bela
disciplina da vida social, em benefício do país, cantando e trabalhando, e, ao cantar, devotando-se à
pátria!” (VILLA-LOBOS, 1936). Percebemos assim a importância dada ao Canto Orfeônico que
tinha como finalidade, desenvolver nos discentes o civismo, a disciplina e a educação artística.

3- A DIFUSÃO DOS VALORES LIGADOS AO CIVISMO E À NAÇÃO POR MEIO DA
DISCIPLINA CANTO ORFEÔNICO

Com o objetivo de fazer com que a cultura musical alcançasse todas as camadas da sociedade, o
Canto Orfeônico foi empreendido por meio de projeto a ser executado nas escolas públicas
brasileiras como propulsor da transmissão do sentimento de patriotismo e do desenvolvimento da
consciência nacional entre as camadas populares e as novas gerações. Para tanto, os repertórios
utilizados na execução das aulas e apresentações, assentava-se no folclore nacional com o intuito de
preservar os valores culturais do povo brasileiro, na exaltação da pátria, do trabalho e do civismo
(SOUZA, 2005).

Em 1931, o Canto Orfeônico foi instituído como disciplina obrigatória nas escolas de ensino
secundário e em junho de 1934 estendido a todos os níveis de ensino por meio do Decreto nº 24.794,
ganhando assim, novos contornos na medida em que se tornou instrumento eficaz no processo de
“educação das massas” sob o controle e a fiscalização do Estado. A configuração concedida à
disciplina Canto Orfeônico fez dela uma ferramenta fundamental na disseminação do sentimento
nacionalista, tendo em conta o enfoque eminentemente coletivo que o Canto Orfeônico suscita, em
virtude da energia propulsora que esta disciplina presta, sobretudo, nas datas comemorativas dos
grandes acontecimentos da História do Brasil e nas solenidades escolares, por meio dos seus hinos e
cantos.
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Sobre isso, ressaltamos que nos hinários utilizados nas escolas públicas para a execução do Canto
Orfeônico, encontram-se cantos e hinos não só destinados aos momentos de manifestação cívica,
como o Hino Nacional, o Hino à Bandeira Nacional, Hino da Independência, Hino da Proclamação
da República, Hino 7 de setembro, Hino à Vitória – destinado à encorajar a sociedade representada
pelos alunos, a manter a união em situações de conflitos e guerras[iii] – mas também àqueles
destinados aos mais diversos segmentos, como o Hino Acadêmico, a Canção do Marinheiro, as
músicas Trabalhar, Progredir e Vencer, Ave Maria, As Noites e as Árvores, dentre outras.

Os hinários escolares traziam também cantos os mais distintos, a exemplo de Marcha para o Oeste,
canto criado para “consagrar” a incorporação e ocupação dos territórios mais ermos do Brasil e
incutir neles o sentimento de identidade[iv], dada a dificuldade de estabelecer um sentimento
nacional num Brasil multicultural:

Para Getúlio, esse isolamento cultural, político e até mesmo comunitário, somado à multiplicidade
cultural, idiomática e de identidade pátria variável, se constituía no maior desafio de seu governo.
Para fazer prosperar sua política nacionalista, deveria haver um ou mais elementos catalisadores do
sentimento de pertencer a uma pátria, a brasileira, minimizando ou mesmo anulando sentimentos de
desagregação pela ligação emocional, cultural ou de qualquer outra ordem com a nação de origem
(UNGLAUB,2006, p.14)

Havia ainda nos hinários escolares além dos hinos e cantos citados, cantos destinados aos operários
e, cantos como Xangô e Estrela é Lua Nova que exaltam as religiões[v] afro-brasileiras. E também
canções que remetiam à História do Brasil e aos personagens cuja atuação foi cunhada de heroísmo
e/ou genialidade, a exemplo das figuras de Tiradentes e Santos Dumont. E por fim, as músicas que
representavam o folclore nacional, com sons que remetiam às manifestações musicais das tribos
indígenas, a exemplo do Canto do pagé (1933), cuja letra, repleta de onomatopeias, faz uma
representação da sociedade brasileira perdida em meio a ilusões, clamando pelo “Deus Tupan” pela
volta da terra sonhada[vi].

No que se refere ao programa dos hinos oficiais, canções cívicas e músicas de caráter artístico que
deveriam ser estudadas e executadas durante o ano letivo, na disciplina de Canto Orfeônico pelos
escolares dos estabelecimentos de ensino primário e secundário de Sergipe, tem-se o seguinte: Hinos
Oficiais – Hino Nacional, Hino à Bandeira, Hino da Independência do Brasil, Hino da República
Brasileira; Canções Cívicas e Patrióticas: Hino à Vitória, Brasil país de futuro, Hino à juventude
brasileira, Brasil Unido, Auriverde Pendão; Música de Caráter Artístico: Vesperal, Luar do Sul.
(DIÁRIO OFICIAL DE SERGIPE, 1944).

Percebe-se assim, a partir dos hinos e das canções destinados à prática escolar do Canto Orfeônico,
elementos que fazem parte daquilo que seria a representação do Brasil. País repleto de belezas, de
culturas heterogêneas que tinha no culto à nação um propósito em comum. Entusiasta patriota,
Villa-Lobos procurava incluir em suas obras todos os personagens que representavam a diversidade
brasileira, no intuito de infundir o sentimento de comunhão, que era unificado pela via do poder do
Estado, uma vez que este que buscava fundamentar as atividades pedagógicas em função do
sentimento nacionalista que se pretendia formar na primeira metade do século XX.

De acordo com Schwartzman; Bomeny e Costa (2000), a formação da nacionalidade brasileira na
gestão do presidente Vargas foi executada em parceria com o ministério da educação, gerido
respectivamente pelos ministros Francisco Campos[vii] e Gustavo Capanema[viii]. Para tanto, três
ações foram contempladas a fim de garantir o êxito no projeto de formação da identidade nacional,
quais sejam: a inserção de conteúdos nacionalistas nas escolas e em outros ambientes formativos; a
padronização e a fiscalização das escolas e a eliminação dos grupos minoritários que representavam
uma ameaça à unificação da sociedade brasileira, encarados como ameaças à segurança nacional,
como foi o caso dos alemães e japoneses residentes no Brasil.

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/o_canto_orfeonico_e_a_educacao_nacionalista_19301940.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.8-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



No que concerne aos conteúdos escolares, o ministro Capanema enfatizava em seus discursos e na
legislação por ele outorgada, que as finalidades de cada disciplina deveriam sempre estabelecer
aquilo que seria útil à formação geral dos educandos e de modo específico aquilo que determina em
função de uma educação para a pátria. Neste aspecto a disciplina Canto Orfeônico possuía um maior
destaque visto que os conteúdos para o seu ensino estavam voltados quase que exclusivamente para a
educação patriótica, através do tripé disciplina, civismo e educação artística, com a missão de educar
cívica e musicalmente as novas gerações do Brasil. Assim,

Pelos alto-falantes do Estado Novo, Villa-Lobos buscou a conversão do caos ruidoso do Brasil num
cosmos coral, mito utópico que se traduziu, quando precisou transformar-se em plano
pedagógico-político, na questão da autoridade e da disciplina: a música contribuiria para reverter a
rica e perigosa desordem do “país novo” em ordem produtiva, calando a múltipla expressão das
diferenças culturais numa cruzada monocórdica. (WISNIK, 1982, p.135).

Destarte, a nova configuração concedida à disciplina Canto Orfeônico fez dela uma ferramenta
fundamental na disseminação do sentimento nacionalista representado nas letras dos hinos e canções
orfeônicas pelos personagens genuinamente brasileiros presentes concentrações relativas à Pátria e
nas solenidades escolares; no culto à Bandeira Nacional e na emoção suscitada pela mistura do som
das massas com os clássicos dos concertos, cuja capacidade atingia o controle dos corpos e dos
sentimentos. O uso do Canto Orfeônico se estendeu para além da escola na tentativa de ampliar o
potencial educativo e disciplinar que carrega.

4- PROPAGANDA, EDUCAÇÃO E CIVISMO NA VOZ DOS DISCENTES NOS JORNAIS
ESTUDANTIS SERGIPANOS

Embora a utilização dos impressos em pesquisas acadêmicas seja um fato recente, nos últimos anos,
mediado pela ampliação das abordagens e fontes históricas concedidas pela História Cultural, o
interesse pelos impressos estudantis tem aumentado por parte dos pesquisadores, sobretudo, àqueles
ligados à área da educação (CATANI; BASTOS, 2002). Inúmeras são as razões apontadas para a
ampliação do uso destas fontes e também objetos de estudo. De acordo com Pierre Ognier (1984), a
imprensa educacional se constitui como um corpus documental de amplas possibilidades, haja vista a
apresentação de testemunhos, concepções e métodos pedagógicos de um determinado período, bem
como a ideologia moral, política e social de determinado(s) grupo(s) social (is) e/ou profissional(is).

Segundo Diana Vidal e Marilena Camargo, em defesa do uso dos periódicos como fontes para as
pesquisa em História da Educação, afirmam que eles possibilitam a “leitura de manifestações
contemporâneas aos acontecimentos”, além de realizarem também “ uma aproximação do momento
de estudo, não pela fala se historiadores da educação, mas pelos discursos emitidos na época”
(VIDAL &CAMARGO, 1992, p. 408).

Por seu turno, António Nóvoa, confere às revistas e periódicos educacionais o atributo de “melhor
meio para apreender a multiplicidade do campo educativo” (1993, p.32). De fato, os impressos
específicos da área de educação, dentre eles os jornais estudantis, constituem uma esfera privilegiada
para a apreensão não só das questões relacionadas ao fazer pedagógico, a exemplo dos assuntos
relacionados às práticas docentes, os conteúdos e disciplinas escolares, mas também a participação
de outros agentes do sistema educativo: os alunos, através dos discursos proferidos nos jornais
estudantis.

É neste sentido, que os jornais estudantis são analisados no presente trabalho, levando em conta a
categoria aluno como um grupo social, evidentemente, resguardando as relações conflituosas entre
intersubjetividade e intertextualidade reproduzidas pelos discentes, compartilhamos da conceituação
dada por Chartier ao julgar representação como: “[...] o instrumento de um conhecimento mediato
que revela um objeto ausente, substituindo-o por uma “imagem” capaz de trazê-la à memória e
“pintá-la” tal como é” (1991, p.184). E, consideramos ainda, a importância da imprensa no sentido
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de “conquistar corações e mentes”, configurando-se assim como um poderoso instrumento político.

No cenário educacional, sobretudo a partir de 1937, o projeto Canto Orfeônico, orientado pelo
maestro Villa-Lobos, adquiriu centralidade na formação da infância e juventude brasileira, dado o
seu poder de socialização, cujo efeito educacional integra os educandos na comunidade, favorecendo
concomitantemente à noção de unidade exigida na formação do sentimento patriótico. Além disso, o
foco na educação infanto-juvenil se explica considerando que, nos movimentos e/ou regimes
autoritários, “[...] a ideia de juventude recobre uma vasta gama de valores ao mesmo tempo cívicos,
morais e estéticos. A visão do jovem é associada à ideia da alma heroica, apta a consolidar as ideias
do regime[..]” (SIMÕES, 2011, p.74).

Nesse sentido, nos desfiles patrióticos e nas festas escolares em comemoração às datas cívicas, que
ocorriam como forma de legitimação das novas tradições promovidas pelo Governo Vargas,
especialmente durante o Estado Novo, os jovens discentes se expressavam nas manchetes dos jornais
estudantis sergipanos, manifestando um forte teor ufanista e um esforço de se sentir útil à nação,
revelando desta forma, a partir de suas falas, o alcance das finalidades do Canto Orfeônico
(disciplina, civismo e educação artística) na formação cívico-patriótica dos discentes nas escolas de
Sergipe, como demonstram os seguintes trechos:

1. “Ontem pela manhã me levantei e quis estudar as minhas lições, quando cheguei na escola a
professora chamou para dar as lições, eu não dei as duas lições e fiquei muito triste. Nunca
mais acontecerá isto, todos os dias levantar-me-ei bem cedo para estudar as minhas lições, fico
muito triste quando não cumpro com minhas obrigações. Devo estudar porque o homem
analfabeto não é um bom patriota e desejo servir a minha Pátria”. (JORNAL A VOZ DOS
ESTUDANTES, outubro de 1938) (Grifos meus).

1. “Salve o dia 19 de abril, data feliz e gloriosa em que comemoramos o aniversário natalício do
nosso prezado Chefe da Nação! E eu como criança, já me sinto bastante satisfeita e orgulhosa
ao pronunciar estas doces palavras: dr. Getúlio Vargas!... Faço votos ao Altíssimo para que se
prolongue por muitos anos a sua preciosa existência, em benefício da nossa querida Pátria.
[...]”. (JORNAL A VOZ DOS ESTUDANTES, abril de 1938). (Grifos meus).

1. “Músicas, flores e palmas, eis o que se verificou em nosso meio, em comemoração à
independência de nossa terra. [...] Todo este dia esteve em festa, tendo encerrado com
variados números de exercícios físicos, canto orfeônico pelos alunos das escolas
municipaes, e a decida do pavilhão nacional, símbolo sagrado do nosso torrão.” (JORNAL
A VOZ DOS ESTUDANTES, outubro de 1936) (Grifos meus).

1. “Em nome da Juventude Brasileira, dirijo-me a vós, no memorável dia de hoje que assinala a
passagem natalícia do nosso eminente Chefe da Nação, Exmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas,
homem que anseia pelo progresso do nosso Brasil. Nós sergipanos não esmorecemos na luta
constante pela vitória, pelo engrandecimento e pelo progresso do nosso Brasil. [...] Brasileiros,
Sergipanos! [...] Unamo-nos com o mesmo sentimento, com o mesmo ardor de brasileiros
sergipanos para saudar com todo patriotismo a data que hoje comemoramos
entusiasticamente! Viva Dr. Getúlio Vargas! [...]” (JORNAL O ESTUDANTE, abril de 1941).
(Grifos meus).

1. “Para a grandeza de nossa pátria devemos estudar e trabalhar muito, pois só assim
honraremos este grande país que é nosso berço e dos nossos ascendentes. Todos nós, meninos
brasileiros, devemos ter orgulho desta nossa Pátria e vivo interesse de conhecer os fatos
gloriosos e históricos no nosso belo Brasil. Viva a nossa Pátria Brasileira!” (JORNAL
COOREIO DO COLEGIAL, julho de 1943). (Grifos meus).

1. “Logo que começamos a ter um certo conhecimento das cousas, conhecemos o que seja a
pátria e os deveres para como ela. Os deveres que temos para com a família, devemos ter os
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mesmos para com a pátria o amor, a honra, a fidelidade, o respeito etc. Quanto mais aumenta a
família mais a pátria progride e cresce porque quando desaparecermos temos novos patriotas
para defende-la heroicamente derramando seu sangue. A bandeira é o símbolo da pátria
onde vemos estampado as glórias do passado, a certeza dos nossos tempos e o desejo de nossas
glórias aumentarem para o futuro. A pátria não é uma cousa qualquer e sim o lar, o nosso
berço e a união dos nossos povos. É por isso que devemos ter grande amor a pátria e por ela
derramarmos o nosso sangue para cada vez mais glorifica-la. (JORNAL CORREIO DO
COLEGIAL, novembro de 1944). (Grifos meus).

Esses excertos, escritos por alunos de grupos escolares de Sergipe, denotam como o ensino primário
contemplava ações efetivas de nacionalização por meio do ensino escolarizado, tendo em vista o
papel que a escola exerce como instituição “apropriada” para concretizar o projeto de regeneração
social, incutindo nos jovens discentes os princípios de nacionalidade, patriotismo e respeito para com
o chefe da nação. As celebrações cívicas, nesse sentido, tornaram-se palco de grande profusão das
ideias-força do regime, que teve na disciplina Canto Orfeônico uma ferramenta de disseminação dos
valores nacionalistas num ambiente pelo qual todos deveriam passar: a escola.

Na diversidade de festividades localizadas nos jornais estudantis, aquelas que mais se destacaram
foram as festas da Semana da Pátria e aquelas em comemoração ao aniversário do então presidente
Getúlio Vargas, cada qual trazendo suas formas peculiares de reafirmação de significados e lemas
para o futuro, nos quais se enquadravam as seguintes categorias: disciplina, estudo/educação, família,
trabalho e amor à pátria. Desse modo, pode-se afirmar que a Educação Musical propiciada pelo
Canto Orfeônico nas escolas foi uma grande contribuição de Villa-Lobos para a construção do
sentimento nacionalista e formação da identidade brasileira na Era Vargas.

4- CONCLUSÃO

Nos anos 1930, intelectuais, principalmente os ligados aos campos educacional, histórico e artístico,
por meio de suas obras refletiram sobre a internalização de uma nova ideia de Brasil, visando
construir um projeto hegemônico que se fundamentava na busca da construção de uma identidade
cultural da nação. O modernismo nacionalista teve como inspiração para a realização deste intento, o
folclore, visto como expressão autêntica do povo brasileiro. Simultaneamente, acabaram por
contribuir para o fortalecimento das ideologias políticas da gestão de Getúlio Vargas, como foi o
caso do projeto músico-educacional do Canto Orfeônico encetado por um dos integrantes do
movimento, o maestro Villa-Lobos.

Na busca pela valorização da cultura nacional, a disciplina Canto Orfeônico foi executada de modo a
despertar valores cívicos e patrióticos. Com o mesmo intento, a propaganda política por meio da
escola, evidenciada na realização das festas escolares em comemoração às datas cívicas e também de
governo, a exemplo da comemoração do aniversário do presidente Vargas, reafirmaram o papel da
educação não só como defensoras, mas como difusora de valores, como ficou claro nas falas dos
alunos sergipanos nos jornais estudantis, trazidos nesta pesquisa.

A concepção da formação identitária nacional e patriótica, inspiradas pelo contexto de guerra, esteve
presente nos hinários destinados ao ensino do Canto Orfeônico, bem como nas festas escolares,
constituindo uma espécie de glorificação simbólica do país e de seus elementos constitutivos, que
foram potencializados e ressignificados na educação de crianças e jovens, afim de disseminar normas
e valores que contribuíram para a ordem desejada pelo Estado. Pode -se dizer assim, que a Era
Vargas assinalou uma espécie de redescobrimento do povo em sua diversidade e teve na disciplina
Canto Orfeônico, uma ferramenta fundamental para esta conquista.

Os discursos apresentados pelos discentes sergipanos evidenciaram que a disciplina Canto Orfeônico
cumpriu no Estado, as suas finalidades patrióticas, claramente percebidas nas falas analisadas nos
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jornais estudantis explicitados na presente pesquisa. Percebemos que tais expressões tiveram maior
repercussão durante o Estado Novo e sob as diretrizes educacionais da Reforma Gustavo Capanema.
Concluímos assim, que diante das rupturas e dissonâncias, o projeto Canto Orfeônico encetado pelo
maestro Villa-Lobos logrou êxito a medida em que fez da educação, na sua modalidade musical uma
prioridade e atenção do Estado.
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JORNAL CORREIO DO COLEGIAL, novembro de 1944.
[1] Tais como os problemas de definição, sobretudo os concedidos ao termo “cultura”, comumente
empregado de forma holística; os relacionados às fontes, dado a abrangência e diversidade destas; as
fragmentações geradas em meio à interdisciplinaridade, dentre outras. Acerca disso ver CARDOSO,
Ciro Flamarion e VAINFAS, Ronaldo. Domínios da História – Ensaios de Teoria e Metodologia. Rio
de Janeiro, Editora Campus, 1998.

[1] A expressão “identidade nacional”, é entendida aqui, conforme explica GUIBERNAU (1997),
que a caracteriza como o conjunto de símbolos, crenças e estilos de vida identificáveis entre os
integrantes de uma nação e que suscita o sentimento de pertencer a uma comunidade.

[1] Salienta-se que o hino foi elaborado no ínterim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945),
ressaltando que o Brasil participou do conflito um ano antes da composição do Hino cujo um dos
trechos possuía a seguinte mensagem: “Caminhemos, leiais companheiros, para o campo da honra e
da Glória. Três palavras são nossa divisa: União, Sacrifício, Vitória” (VILLA-LOBOS, 1951).

[1] Sobre esse processo de construção identitária, especificamente infundida pela “marcha para o
Oeste” anunciada por Vargas em dezembro de 1937, Monarcha (2016, p.282) descreve que este
episódio “assinalaria o quarto marco memorial na redescoberta do “Brasil real”, tema central da
pedagogia histórica da Era Getuliana”.

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/o_canto_orfeonico_e_a_educacao_nacionalista_19301940.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.14-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



[1] Uma das características do Canto Orfeônico era o seu poder de coesão, capaz de criar uma
ampliação coletiva que inseria os indivíduos de todas as crenças e regiões do país como um bem
social da pátria (SILVA, 2018).

[1] O’ Tupan Deus do Brasil /que o céu enche de sol/ de estrelas, de luar e de esperança! / O’ Tupan
tira de mim esta saudade! / Anhangá me fez sonhar com a Terra que perdi. Trecho do Canto do pagé
composto por Paula Barros e Villa-Lobos em 1933.

[1] Francisco Luís da Silva Campos nasceu em Dores do Indaiá (MG), em 1891. Advogado e jurista,
formou-se pela Faculdade Livre de Direito de Belo Horizonte, em 1914. Em 1919, iniciou sua
carreira política elegendo-se deputado estadual em Minas Gerais na legenda do Partido Republicano
Mineiro (PRM). Com a derrota de Getúlio Vargas no pleito realizado em março de 1930, participou
das articulações que levaram ao movimento armado de outubro daquele ano, que pôs fim à República
Velha. Com a posse do novo regime, assumiu a direção do recém-criado Ministério da Educação e
Saúde, credenciado por sua atuação à frente dos assuntos educacionais de Minas. Promoveu, então, a
reforma do ensino secundário e universitário no país, em 1931. Em dezembro de 1935, foi nomeado
como secretário de Educação do Distrito Federal, em substituição a Anísio Teixeira. Em 1941,
afastou-se do ministério temporariamente por motivos de saúde. Em janeiro de 1943, foi nomeado
representante brasileiro na Comissão Jurídica Interamericana, cargo que exerceria até 1955. Nos anos
50, afastado dos cargos públicos, passou a defender posições econômicas liberais e agraristas.
Morreu em Belo Horizonte, em 1968. (Fonte: Arquivo do CPDOC – pasta A Era Vargas: dos anos
20 a 1945. Disponível em:
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/francisco_campos).

[1] Gustavo Capanema Filho nasceu em Pitangui (MG), em 1900. Formou-se pela Faculdade de
Direito de Minas Gerais, em 1923. Em 1927 iniciou sua vida política ao eleger-se vereador em sua
cidade natal. Partidário decidido do movimento revolucionário que depôs o presidente Washington
Luís e conduziu Vargas ao poder em novembro de 1930 liderou, em fevereiro de 1931, junto com
Francisco Campos e Amaro Lanari, a formação da Legião de Outubro. Foi designado pelo presidente
para dirigir o Ministério da Educação e Saúde em 1934, permanecendo no cargo até 1945. Após o
fim do Estado Novo filiou-se ao Partido Social Democrático (PSD), agremiação que aglutinava os
setores políticos identificados com a ditadura varguista e pela qual elegeu-se deputado federal
constituinte por Minas Gerais, em 1945. Capanema obteve, em seguida, sucessivos mandatos
parlamentares. Morreu no Rio de Janeiro, em 1985 (Fonte: Arquivo do CPDOC – Pasta: A Era
Vargas: dos anos 20 a 1945. Disponível em:
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/gustavo_capanema).
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