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RESUMO

Este trabalho objetiva analisar as histórias de vida e percursos de formação dos Maestros Genaro Plech e
Alfeu Menezes, docentes da disciplina Canto Orfeônico da Escola Normal de Aracaju e do Instituto de Música
de Sergipe. A análise das trajetórias desses educadores da música está norteada pela abordagem biográfica,
o que nos fez observar tais professores, não somente como profissionais, mas também, como sujeitos das
suas próprias histórias. A investigação revelou que, apesar das imposições do Estado, na tentativa de fabricar
uma determinada identidade docente, tais educadores desenvolveram habilidades próprias. Embora pouco
conhecidos pela historiografia sergipana, eles tiveram uma atuação polivalente: se qualificaram, galgaram
espaços de poder, lecionaram, deram concerto e produziram obras musicais.

Palavras-chave: Alfeu Menezes. Canto Orfeônico. Educação musical. Escola Normal de Aracaju. Genaro
Plech.

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo analizar las historias de vida y las vías de formación de Maestros Genaro
Plech y Alfeu Menezes, los maestros de la disciplina Canto Orpheonic la Escuela Normal de Aracaju Sergipe y
el Instituto de la Música. El análisis de las trayectorias de estos educadores musicales son guiados por el
enfoque biográfico, que nos hizo observar a estos maestros, no sólo como profesionales sino también como
sujetos de sus propias historias. La investigación reveló que, a pesar de los gastos del Estado en un intento
de fabricar una identidad particular maestros, educadores, estudiaron aquí, han desarrollado sus propias
habilidades. Aunque poco conocida por la historiografía Sergipana, tenían una actividad de usos múltiples:
calificado, se han elevado a posiciones de poder, han enseñado, dieron conciertos y produjeron obras
musicales.

Palabras clave: Alfeu Menezes. Cantar Orpheonic. La educación musical. Escuela Normal de Aracaju. Genaro
Plech.

Introdução

Durante a Primeira República, a escola assumiu um papel fundamental na disseminação do discurso
republicano. Nesse contexto, o (a) docente teve que se adequar às exigências do Estado e, também, ser um
propagador dos valores pregados por esse regime. Iniciouse, então, um movimento de mobilização
(docentes, discentes e sociedade em geral) e deslocamentos de profissionais da educação para fora de seus
estados, tanto com o propósito de se capacitarem, quanto para ensinarem a respeito das novas propostas
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pedagógicas (VEIGA, 2000). Partindo desse pressuposto, observouse uma profunda interferência do Estado
na formação do novo cidadão republicano e, também, na fabricação da identidade do (a) professor (a).

Segundo Martin Lawn (2000, p. 69), “a questão das identidades dos professores é crucial para a
compreensão, quer de sistemas educativos democráticos, quer totalitários”. No caso brasileiro, a interferência
do Estado na formação do (a) docente foi visível em todos os regimes políticos instituídos, a partir do final do
século XIX e durante o século XX. O autor sublinha que “as alterações na identidade são manobradas pelo
Estado, através do discurso, traduzindose num método sofisticado de controlo e numa forma eficaz de gerir a
mudança” (p.69). Seguindo essa reflexão é possível inferir que o Estado montou estratégias para criar um
determinado tipo de professor, segundo as ideologias de cada regime político instituído. Nessa avalanche de
transformações e inovações sóciopolíticas, o profissional docente teve que se enquadrar nas novas
determinações instituídas pelo Estado. Com isso,

[...] a identidade do professor tem o potencial para não só refletir ou simbolizar o
sistema, como também para ser manipulada, no sentido de melhor arquitectar a
mudança. A tentativa de alterar a identidade do professor é um sinal de pânico no
controlo da educação, ou um sinal da sua reestruturação (LAWN, 2000, p. 71).

A busca pela especialização em Pedagogia do Canto Orfeônico, com o propósito de legalizar a profissão
docente, gerou uma mobilização dos professores sergipanos para algumas cidades do Brasil. Rio de Janeiro,
Salvador e Recife foram as cidades de destino dos (as) docentes sergipanos (as). As trajetórias de Genaro
Plech e Alfeu Menezes refletem muito bem os argumentos de Lawn (2000). É o Estado fabricando a identidade
do professor, conforme as necessidades de cada contexto social.

A história do (a) professor (a) é, também, a história dos (as) intelectuais. As pesquisas que abordam a
história dos (as) intelectuais são recentes e, esse tema, ao contrário das investigações que discutem a
história dos atores políticos, foi esquecido pelos historiadores. É, somente a partir da década de 1970, que a
abordagem histórica dos intelectuais vai ganhando espaço, legitimidade científica, vigor e atenção da
associação dos historiadores. Tratase de uma história que traz consigo uma forte carga ideológica, na qual o
pesquisador, que também é um intelectual, encontrase submerso.

A história dos intelectuais tornouse assim, em poucos anos, um campo histórico
autônomo que, longe de se fechar sobre si mesmo, é um campo aberto, situado no
cruzamento das histórias política, social e cultural (SIRINELLI, 2003, p. 232).

Qual seria, então, o conceito de intelectual?
Quem pode ser considerado um intelectual?
Para Sirinelli (2003), a noção de intelectual tem um caráter polissêmico e um aspecto polimorfo. Por causa
disto, definir a palavra intelectual tornouse uma tarefa complexa. O autor estabeleceu dois significados: um
mais abrangente e sociocultural e outro mais restrito, voltado ao engajamento. O primeiro engloba o
jornalista, o escritor, o professor do ensino secundário e o professor universitário. Incluemse também, nessa
primeira acepção, os estudantes, os autodidatas e os sujeitos que são receptores da cultura. A segunda
definição ou noção, mais restrita, da palavra intelectual, referese ao ator militante que, dentro do seu núcleo
social, luta pela defesa da sua ideologia. De acordo com Sirinelli (2003), a noção estreita do termo intelectual
não é independente da primeira, pois, assim como a noção abrangente, a estreita também tem um caráter
sociocultural. O estudo dos intelectuais, no entendimento desse autor, é complicado e, portanto, os
historiadores devem partir da definição ampla, o que evitaria interpretações reducionistas.

Sirinelli (2003) salienta que os historiadores não devem ficar limitados somente às trajetórias dos “grandes
intelectuais”. É necessário desvelar as histórias de intelectuais que não tiveram tanta visibilidade (estrato
intermediário) na sociedade e, também, de outros que não foram conhecidos, mas, influenciaram os jovens
(intelectuais) das gerações que se seguiram. Para esse autor, o estudo dos intelectuais não é “um nicho da
história política, ele ocupa aí um lugar central, com vista para vários setores importantes dessa história” (p.
256).
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Quando estudamos as história de vida e percurso de formação de professores (as), nos deparamos, também,
com as trajetórias de intelectuais e com a história da profissão docente. Ao realizar um levantamento a
respeito da produção brasileira, cujo tema voltase à história da profissão docente como objeto de
investigação, Denice Barbara Catani (2000) postula que:

O que a expressão possui de elucidativo é, justamente, a noção unificadora das
várias dimensões do exercício profissional do magistério, cuja concepção exige a
análise simultânea e integrada dessas mesmas dimensões: a formação, a instituição
e os saberes da atividade, o exercício concreto da atividade, as relações com o
Estado, as formas de organização da categoria profissional (CATANI, 2000, p. 587).

Essas várias dimensões do exercício profissional do magistério ou das histórias de vidas dos docentes podem
ser examinadas, segundo Nóvoa (2000), tendose como ponto de partida, duas dimensões: a do eu pessoal e
a do eu profissional. Na verdade, são duas áreas da carreira docente que se entrecruzam, pois revelam, ao
mesmo tempo, a pessoa e o profissional, o jeito de ser (singular) e o jeito de ensinar (profissional). Nas
palavras desse autor,

A maneira como cada um de nós ensina está directamente dependente daquilo que
somos como pessoa quando exercemos o ensino. [...] E as opções que cada um de
nós tem que fazer como professor, as quais cruzam a nossa maneira de ser com a
nossa maneira de ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar, a nossa
maneira de ser. É impossível separar o eu profissional do eu pessoal (NÓVOA, 2000,
p. 17).

O eu profissional (social), juntamente com o eu pessoal (individual), ou ainda, o ser particular com o ser
público, acrescentandose aí, os espaços e os tempos vividos pelos (as) professores (as) de Canto Orfeônico,
geraram as identidades desses (as) docentes. Essas identidades foram constituídas no processo de formação
docente, através de uma série de relações sociais que se estabeleceram no decorrer da carreira, ou seja,
pelas experiências vividas, pelas trocas de conhecimentos, pelas interações estabelecidas dentro do espaço e
do tempo de cada profissional. Para Goodson (2000), as investigações que contemplam as histórias de vida
de professores (as) nos colocam de frente com o sujeito e a história do seu tempo; fazemnos perceber o
entrecruzamento entre a história de vida com a história da sociedade, “esclarecendo, assim, as escolhas,
contingências e opções que se depararam ao indivíduo (p. 75)”. E, para complementar os argumentos do
autor, Maria Moita (2000, p. 112) assevera que, quando temos conhecimento do modo como cada sujeito se
forma, nos deparamos com “a singularidade da sua história e, sobretudo, do modo singular como age, reage
e interage com os seus contextos. Um percurso de vida é um percurso de formação, no sentido em que é o
processo de formação”.

A abordagem de Moita nos ajuda a analisar e refletir a respeito das histórias de vida dos professores Genaro
Plech e Alfeu Menezes. Encontramos algumas características comuns, no percurso de formação desses
educadores, entre as quais destacamos: ministraram a mesma disciplina; atuaram, primeiramente, na
condição de músico professor[2]; cumpriram as exigências do Estado; garantiram as suas permanências no
magistério com a realização da certificação. Porém, cada um deles teve uma trajetória profissional própria e,
por meio da análise de fontes escritas e orais foi possível perceber, nas suas histórias de vida, as duas
dimensões: o eu individual (pessoal) e o eu profissional (social). Com a racionalização do ensino, o Estado
tentou separar o eu individual do eu profissional. Mas, para Nóvoa (2000) e Moita (2000) é impossível
retratar as trajetórias de professores, levando em conta somente o eu profissional, uma vez que, o jeito de
ser de cada docente reflete diretamente na sua prática pedagógica.

Assim, este trabalho tem como propósito descrever e examinar alguns aspectos das histórias de vida e dos
percursos de formação de dois professores de música, Genaro Plech e Alfeu Menezes. Para desenvolver tal
análise, optamos pela abordagem biográfica, pois compreendemos que a sua metodologia nos ajuda a
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perceber,

[...] de um modo global e dinâmico, as interações que foram acontecendo entre as
diversas dimensões da vida. Só uma história de vida permite captar o modo como
cada pessoa, permanecendo ela própria, se transforma. Só uma história de vida põe
em evidência o modo como cada pessoa mobiliza os seus conhecimentos, os seus
valores, as suas energias, para ir dando forma à sua identidade, num diálogo com os
seus contextos. Numa história de vida podem identificarse as continuidades e as
rupturas, as coincidências no tempo e no espaço, as “transferências” de
preocupações e de interesses, os quadros de referência presentes nos vários espaços
do quotidiano (MOITA, 2000, p. 116).

No nosso entender, a abordagem biográfica direciona o pesquisador para uma análise mais aprofundada das
histórias de vida e dos percursos de formação dos docentes aqui pesquisados. Essa metodologia nos auxilia,
não somente a descrever a trajetória de uma pessoa, mas, também, a observar, no âmbito do contexto social
no qual o indivíduo viveu, como ele se comportou, interagiu, influenciou e foi influenciado. Tal abordagem nos
permite descrever e examinar alguns aspectos do ciclo de vida profissional dos professores Genaro Plech e
Alfeu Meneses, a saber: a entrada na carreira docente, o percurso de formação, as escolas que lecionaram, os
trabalhos que desenvolveram e as obras que produziram.

Maestro Genara Plech

As informações a respeito da história de vida e percurso de formação do prof. Genaro Plech foram
encontradas no Diário Oficial de Sergipe (19361961), no Jornal Correio de Aracaju (1962) e através das
fontes orais  entrevistas realizadas com Madalena Plech (2011) e Alfeu Menezes (2007), entre outras.

De acordo com o depoimento da sua nora, profª. Drª Madalena Plech, o Maestro Genaro Plech nasceu em
Maceió (AL) em [1909?
]. Seu pai era alemão e sua mãe alagoana. Segundo Madalena (2011), é provável que tenha estudado piano
em alguma escola particular da cidade da capital alagoana. O educador chegou a Sergipe como pianista de
um circo e também tocava nos cinemas. Era recémcasado com Eurideces Cavalcantes Plech e deveria ter,
aproximadamente, 28 anos de idade, quando chegou a Aracaju. Nessa cidade, Plech teve três filhos: Wagner,
Verdi e Antônio Carlos[3].

No percurso da sua vida, o Maestro Genaro Plech teve uma intensa atuação profissional. Além de Maestro, o
educador atuou também como pianista concertista, conferencista (História da Música) e crítico de música. Seu
primeiro contato com o Canto Orfeônico ocorreu, provavelmente, com a vinda do prof. Vieira Brandão a
Sergipe. Não há registro que informe sua participação no Curso de Pedagogia do Canto Orfeônico coordenado
por Vieira Brandão, mas, por outro lado, Alfeu Menezes (2007) comentou que ele foi auxiliar de Brandão e o
substituiu na organização da educação musical escolar do estado.

A trajetória do prof. Genaro Plech frente à educação musical escolar de Sergipe se deu de forma progressiva
e, aos poucos, ele foi se consolidando no campo do ensino da educação musica escolar. Antes de 1930, o
educador já era conhecido no meio artístico musical sergipano e, em 1936, conforme já afirmado pelo prof.
Alfeu Menezes (2007), Plech participou do Curso de Aperfeiçoamento de Canto Orfeônico como auxiliar de
Vieira Brandão. Nesse tempo, foi nomeado professor da Escola Normal de Aracaju.

Participou, em 1937, das concentrações orfeônicas, auxiliando o prof. Vieira Brandão e em 1938, assumiu a
Superintendência da Musica e Canto Orfeônico de Sergipe, coordenou as demonstrações orfeônicas, com o
auxilio do prof. Alfeu Menezes.

A carreira do prof. Genaro Plech intensificouse a partir da década de 1940, pois, para garantir a sua vaga
como professor de música na rede pública de ensino, o educador teve que viajar a cidade do Rio de Janeiro

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/genaro_plech_e_alfeu_menezes_docentes_da_disciplina_canto_orfeoni.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-12,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



para realizar o Curso de Emergência de Pedagogia do Canto Orfeônico. Na capital da república, tornouse
aluno de VillaLobos, amigo e intérprete das suas composições. Ainda nessa cidade participou de concursos
para pianos e conquistou prêmios através de concerto.

De volta a Sergipe, em 1944, reassumiu suas atividades docentes na Escola Normal de Aracaju e no ano
seguinte, foi nomeado Diretor do Instituto de Música de Sergipe (IMCOSE), onde selecionou o primeiro corpo
docente (majoritariamente feminino), publicou, no Diário Oficial de Sergipe (1946), o programa do exame de
admissão para ingresso nessa instituição. Ainda em 1946, concedeu uma entrevista ao jornalista Gilberto
Guimarães a respeito da organização do ensino de música em Sergipe e citou nomes de vários Orfeões
existentes na cidade de Aracaju.

Em 1947 regeu o Orfeão da Escola Normal de Aracaju e do Instituto de Música de Sergipe na colação de grau
das normalistas. Acompanhou, no piano, o cantor barítono Deodato Moreira e, no período de 1947 a 1949, o
pianista participou de diversas atividades voltadas à educação musical escolar de Sergipe: regeu o coral os
Orfeões da Escola Normal de Aracaju: Geral e Artístico, do Instituto de Música; publicou artigos no Diário
Oficial de Sergipe com temas voltados à educação musical; Regeu o Orfeão Geral da Escola Normal de
Aracaju, composto por 500 normalistas (1949) e formou a primeira turma de professores do Instituto de
Música de Sergipe.

A trajetória do prof. Plech, na década de 1950, continuou profícua, pois esteve envolvido com inúmeras
atividades docentes e musicais. Em 1950 regeu o Orfeão Artístico da Escola Normal de Aracaju em uma
homenagem que a escola fez ao gov. José Rolemberg Leite. Já em 1952 apresentou um concerto na aula
inaugural do Instituto de Música de Sergipe e foi escolhido como membro da Sociedade de Cultura Artística de
Sergipe (SCAS[4]). Em 1956 participou de um Curso de Educação Musical promovido pelo INEP.

Apesar de, em 1962, ter recebido do Ministério da Educação, o cargo de OrientadorChefe de Ensino de
Música e Canto Orfeônico no estado sergipano e de ter recepcionado, na qualidade de membro da Diretoria
Provisória da Ordem dos Músicos de Sergipe, a visita do Músico José Siqueira, presidente da Ordem dos
Músicos do Brasil, a década de 1960 marcou o declínio da carreira do educador, pois em 1964, foi exonerado
do Cargo de Diretor do Instituto de Música de Sergipe, sendo substituído pelo prof. Leozírio Guimarães, vindo
a se aposentar. Mas, no ano seguinte, Plech transferiuse para Salvador, onde ministrou aulas de Música no
SENAI e realizou uma apresentação, no Rio de Janeiro, com o Orfeão dessa instituição.

Em síntese, podemos declarar que a década de 1940 mostrouse frutífera e intensa na carreira do Maestro,
pois nesse período ele assumiu o cargo de diretor de uma instituição, considerada, naquele contexto, a
expressão do mais alto nível de ensino da música de Sergipe, do ponto de vista da formação de professores
de Canto Orfeônico do estado. Assim, a carreira profissional do prof. Genaro Plech foi consagrada nessa
década. Os períodos posteriores – décadas de 1950 e 1960 – marcaram o início do declínio da sua carreira,
pelo menos em Sergipe, pois, nos anos 60, após ter fixado residência em Salvador, o educador mantevese
no exercício da sua profissão.

As fontes orais destacaram considerações importantes a respeito da atuação e práticas pedagógicas
desenvolvidas pelo prof. Genaro Plech. No que concerne à sua participação como pianista, a prof. Maria Olívia
Silveira[5] (2011) ressaltou que o prof. Plech, “ além de tocar os clássicos, dedicouse às composições de
Ernesto Nazareth. Em Aracaju foi o único intérprete de Ernesto Nazareth”. Por outro lado, o prof. Alfeu
Menezes destacou que

Plech tinha prestígio. VillaLobos o solicitava para acompanhar os cantores que
vinham da França. Ele era muito competente. Conseguia executar qualquer partitura
à primeira vista [...] sabia muito (MENEZES, 2007).

A eficiência do prof. Plech foi destacada, também, pelo prof. José Maria do Nascimento (2011) que, além de
ter reforçado a afirmação do prof. Alfeu Menezes, acrescentou um detalhe da prática pedagógica do prof.
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Genaro, quando declarou que ele, “na qualidade de músico era fora de série. Competentíssimo. Como pessoa
também, apesar do temperamento forte. Quando as meninas erravam, o Plech as chamava de imbecis e
idiotas”. Essa forma de tratar as discentes também foi destacada pela exaluna do Instituto de Música, Maria
José Gomes Macedo (2011), quando afirmou que o Maestro “ensinava ritmo. Ninguém podia errar. Qualquer
errinho ele descia os óculos e dizia: idiotas, imbecis”. Parece que os óculos do prof. Plech marcaram o
imaginário de suas exalunas, pois a Srª. Irene Maria Vieira Menezes Gurgel (2007) fez uma descrição do
Maestro, salientando que ele era uma

[...] pessoa de estatura média, robusta, muito séria e andava sempre de terno com
os óculos na ponta do nariz. Deveria ter mais ou menos 45 anos. Impressionava a
todos pelo seu talento na arte da educação musical. Era bastante elegante e com
apenas um olhar por trás dos óculos que usava na ponta do nariz, conduzia o coral
de uma maneira tão disciplinada que todos tinham por ele um verdadeiro respeito e
admiração (GURGEL, 2007).

O depoimento de Madalena Plech (2011) endossa o que foi descrito por Irene Gurgel. “Ele tinha um equilíbrio
[...] uma força de agregar [...] porque eram muitos corais de todas as escolas. Isso foi narrado por uma
aluna minha da Aliança Francesa”.

Perguntamos à entrevistada se o motivo que levou o prof. Plech a fixar residência em Salvador teve ligação
com questões políticas, visto que, no mesmo ano em que o estado lhe concedera aposentadoria – 1964 – foi
instaurado o regime da Ditadura Militar. Para nossa surpresa, Madalena Plech (2011) assinalou que “a
revolução de 1964 em nada influenciou o seu afastamento. Ele era totalmente desligado da política. Quando
eu o conheci, em 1969, já se encontrava residindo em Salvador. Já estava retraído. Ele sentia esse
esquecimento”. A depoente assinalou que o motivo da mudança da cidade – de Aracaju para Salvador – teve
ligação direta com o fato de o prof. Genaro Plech ter se sentido desprestigiado.

Segundo Alfeu Menezes,

Depois que se aposentou, foi trabalhar em Salvador como professor do SENAI.
Também se apresentou no Rio de Janeiro com um grupo de canto orfeônico. Ele
morreu cedo, mas era músico para todos os efeitos (MENEZES, 2007).

De acordo com os depoimentos de Alfeu Menezes e Madalena Plech, o prof. Genaro Plech faleceu em 1972,
em Salvador, depois de uma forte crise de bronquite. Possuidor de uma técnica pianística admirável, o
educador soube conquistar espaço de poder, tanto no meio artístico musical quanto no contexto da educação
musical escolar. Como pianistaconcertista, destacouse pela execução e domínio, tanto das obras clássicas
quanto das obras dos compositores nacionais. Como educador musical, distinguiuse pela capacidade que
teve de dar continuidade ao trabalho do prof. Vieira Brandão, na organização do ensino da música, na
modalidade do Canto Orfeônico, não somente na capital, mas também em todo o estado de Sergipe. A
imagem do prof. Plech permanece viva nas mentes das (dos) suas (seus) exalunas (os) e colegas de
trabalho que, ao recordarem o tempo de normalistas, fazem emergir as lembranças que marcaram suas vidas
de estudantes.

O percurso de vida e de formação do prof. Genaro Plech apresenta algumas características das fases do ciclo
de vida profissional abordado por Huberman (2000) e Moita (2000). O educador entrou na carreira docente e
conseguiu ultrapassar a fase de subsistência e experimentação da profissão. Já estabilizado, consolidouse,
não somente como professor de Canto Orfeônico, mas também, como concertista, regente, diretor do
Instituto de Música de Sergipe e crítico de música. Depois de aposentado, segundo o depoimento da sua nora,
Madalena Plech, o Maestro retraiuse, pois já não se sentia prestigiado. É provável que, depois de algumas
décadas de dedicação ao ensino da educação musical escolar, o prof. Genaro tivesse se decepcionado com a
forma pelo qual terminou a sua carreira profissional em Aracaju. Talvez, o educador tenha concluído sua
carreira decepcionado com o sistema público de ensino e as suas reformas e, por causa disso, tenha se
sentido frustrado e amargurado (HUBERMAN, 2000).
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Maestro Alfeu Menezes

Diferentemente da história de formação do prof. Genaro Plech, a do prof. Alfeu Menezes, conforme ele mesmo
nos narrou, terminou tranquilamente, no tempo certo, com serenidade e sem nenhum sentimento de
frustração ou amargura. No dizer do próprio educador, “A música foi e continua sendo o grande alimento da
minha alma. É, em boa parte, graças a ela e ao amor da minha família, que continuo vivo (MENEZES, 2008).

Alfeu Menezes nasceu em 8 de maio de 1908, em Urubutinga, povoado pertencente ao Município de Lagarto
(SE) e faleceu em agosto de 2012. Concluiu o curso primário nesse povoado e o seu primeiro contato com a
música se deu com o aprendizado do violão e depois aprendeu a tocar órgão em uma igreja evangélica, com a
profª. Ismar. Posteriormente, quando resolveu morar em Itabuna (BA), fez o curso ginasial, tornouse
organista da Igreja Presbiteriana e ensinou artes aos jovens. De volta a Sergipe, fixou residência em Aracaju
e morou em um aposento da Igreja Presbiteriana. Estudou Piano com a profª. Helena Abud[6], Harmonia com
o prof. Ceciliano e, por último, piano com o prof. Genaro Plech. Decidiu, então, sobreviver da música, tocando
harmônio (órgão) na Igreja Presbiteriana e na Catedral Metropolitana (1940) e, em outras paróquias de
Aracaju e do interior sergipano. Durante a sua trajetória profissional, Alfeu mostrouse aberto ao novo e
disponível para realização dos cursos de capacitação profissional, tanto em Aracaju, quanto nas cidades do
Rio de Janeiro e Salvador (MENEZES, 2008).

A sua entrada na carreira docente teve início depois que concluiu o curso de Pedagogia do Canto Orfeônico,
em 1938. Em sua autobiografia, Alfeu afirmou que

Com seis meses de frequência, o professor [Vieira Brandão] me chamou e falou que
eu tinha muita facilidade em solfejo e ritmo. Designoume a ensinar no grupo Escolar
Augusto Ferraz. E me deu a incumbência de preparar alunos da 3ª e 4ª série para
tomar parte de uma demonstração de Canto Orfeônico, nos festejos cívicos de 7 de
setembro. Cumpri satisfatoriamente a missão. Terminei o curso de dois anos, obtive
bom proveito e boas notas. Disseme o professor [Vieira Brandão]: terminarei o meu
contrato de trabalho no final do ano. Falarei com o secretário de educação no sentido
de que você seja aproveitado. Dito e feito. Em 1938 fui convidado pelo interventor
Dr. Eronides de Carvalho para lecionar música e canto orfeônico, nos grupos
escolares da capital (MENEZES, 2008).

Em 1943, o prof. Alfeu Menezes foi nomeado para assumir a cadeira de Música e Canto Orfeônico do
Departamento de Educação do Estado. Lecionou na Escola Normal de Aracaju, no Seminário Diocesano
Sagrado Coração de Jesus, nos colégios Arquidiocesano, São Salvador e Jackson de Figueiredo. Depois que se
aposentou da Escola Normal de Aracaju, Alfeu foi convidado a lecionar no Instituto de Música, onde regeu o
coral dessa instituição.

Alfeu Menezes foi o auxiliar de Genaro Plech nos momentos em que se organizavam os espetáculos artísticos
dos orfeões das escolas da capital que, normalmente, aconteciam durante as festas comemorativas da
Semana da Pátria e em outras comemorações cívicas. O educador não foi nada modesto quando afirmou que
“[...] o melhor colaborador era eu mesmo” (MENEZES (2007). Além de educador musical, regente de corais e
organista, Alfeu se destacou como compositor. Suas obras podem ser classificadas em três categorias: Sacra
(Caravaneiro – protestante; Hino pela paz do Brasil [194?
] – protestante; Hino do Congresso Eucarístico – católico), Cívica (Hino dos Jogos da Primavera, 1965; Vite
Listro – Hino do Primeiro Centenário de Aracaju, 1955) e Popular (Helena – valsa; Aracaju Adeus – valsa;
Seresteira). O fato de ter sido organista das igrejas protestante e católica, de ter realizado o curso de
Aperfeiçoamento em Aracaju (1936) e o Curso Especializado de Música e Canto Orfeônico no Distrito Federal
(1943) possibilitou ao educador adquirir condições técnicas para compor músicas em diferentes gêneros.

De acordo com os depoimentos, o prof. Alfeu Menezes era calmo, humilde e tinha uma relação muito
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harmoniosa com as alunas. No mês de maio de 2012, o educador completou 104 anos de idade. Ele
relembrou com bastante lucidez os períodos em que atuou como docente nas escolas de Aracaju. No
depoimento que concedeu ao jornalista Osmário Santos, o educador concluiu sua fala com a seguinte frase:
“Terminei a árdua e sublime missão de professor que tem como lema: Ensinar e Educar” (SANTOS, 2012).

Para Nóvoa (2000), o jeito de ser de cada professor (a) tem um reflexo direto na prática pedagógica. Foi o
que percebemos na história de vida do prof. Alfeu Menezes. O seu caráter brando refletiu na sua carreira
profissional e, ao analisarmos a sua história de vida, percebemos as duas dimensões, a do eu pessoal e a do
eu profissional, entrecruzadas. Professor respeitado pelos colegas de trabalho e pelos (as) alunos (as), Alfeu
Menezes apreendeu de imediato a proposta pedagógica do Curso de Pedagogia do Canto Orfeônico: ensinou,
formou e regeu orfeões, organizou concentrações orfeônicas, compôs e viveu com dedicação a sua carreira
profissional. É provável que as fases do seu ciclo de vida profissional tenham sido bem sucedidas.

Considerações finais

As histórias de vida e os percursos de formação dos (as) professores (as) de Canto Orfeônico aqui analisados
são também, concordando com Sirinelli (2003), histórias e percursos de intelectuais. Apesar da preocupação
do Estado, retomando a abordagem de Martin Lawn (2000), com a fabricação da identidade do professor,
cada um dos docentes de Canto Orfeônico, ao longo das suas carreiras, desenvolveram suas próprias
identidades e os seus modos (singulares) de lidar com o ensino da disciplina. Estudar as histórias de vida e os
percursos de formação de professores, não é tarefa fácil, devido à complexidade com que nos deparamos.
Contudo, esse campo de pesquisa, nas palavras de Nóvoa (2000, p. 25), nos ajuda a “elaborar novas
propostas sobre a formação de professores e sobre a profissão docente”.

Na verdade, até pouco tempo, nada se sabia a respeito dos itinerários, dos percursos e da produção de
Genaro Plech e Alfeu Menezes. A nossa análise se constitui, então, em uma das primeiras tentativas de, ainda
que de forma resumida, sistematizar alguns fragmentos das histórias de vida e percursos de formação desses
dois educadores, no sentido de fazer conhecer suas contribuições, tanto para a história da música quanto
para a história da educação em Sergipe.

De um modo geral, embora tenham sido poucos difundidos na historiografia sergipana, tanto o prof. Genaro
Plech quanto Alfeu Menezes, desempenharam um papel fundamental, não somente no campo da educação
musical escolar, mas, também, na formação de uma geração que cultivou, praticou e propagou, em Sergipe,
a música erudita. Ambos foram reconhecidos e respeitados pela sociedade sergipana. No caso do prof. Genaro
Plech, a sua trajetória não ficou restrita ao estado de Sergipe. Ele estabeleceu relações profissionais e de
amizade com músicos de outros estados do Brasil, a exemplo do compositor VillaLobos.

Os dois tiveram uma atuação polivalente. Plech lecionou na escola pública e no Instituto de Música de
Sergipe, foi concertista e coordenou o ensino de música em Sergipe. Alfeu Menezes lecionou nas escolas
públicas, regeu Orfeões e ainda encontrou tempo para produzir algumas composições. A análise das suas
trajetórias profissionais ampliou a nossa compreensão, a respeito do modo como a educação musical escolar,
no Brasil e em Sergipe, se estruturou.

Notas

[1] Mestre em Educação (FEUSP). Prof. de música da Escola e Oficina de Artes Valdice Teles. Membro do
Grupo de Estudos e Pesquisas sobre História do Ensino Superior (GREPHES), do Programa de PósGraduação
em Educação da Universidade Federal de Sergipe (Email:essc@usp.br
).
[2] O músico professor é aquele que foi formado para executar um tipo de instrumento, sem, contudo, ter
recebido preparo pedagógico para lecionar. Tratase de um profissional da música formado em um
conservatório ou em alguma escola particular. Essas escolas formavam músicos concertistas ou o músico que
seria encaminhado para trabalhar em alguma orquestra ou banda. Por outro lado, o professor músico é
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aquele que, a partir do início da Segunda República, com a disseminação e obrigatoriedade do Canto
Orfeônico nas escolas brasileiras, recebeu uma formação pedagógica especializada para ensinar a música no
contexto escolar. Esse tipo de profissional era preparado pedagogicamente para lidar com a metodologia do
ensino e com a divisão dos conteúdos, conforme o nível de ensino do escolar (JARDIM, 2008).
[3] Antônio Carlos Plech nasceu em Aracaju (1936 a 1991). Seu pai, prof. Genaro Plech foi o seu primeiro
professor de piano. Dentre os filhos de Plech, o Carlos foi o único que se interessou pela música. Graduouse
em música (Bacharelado em Piano) pelo Conservatório da PróArte do Rio de Janeiro e em Canto Orfeônico,
pelo Conservatório Nacional de Canto Orfeônico. Realizou concertos no programa “Jovens Recitalistas
Brasileiros”, organizado pela Rádio do Ministério da Educação. Foi contemplado, em 1962, com uma bolsa do
governo da Romênia. Nesse país obteve o título de Professor de Educação Musical e Regência. É autor de
alguns artigos que foram publicados na Revista do Conservatório Nacional da Romênia. Nesse mesmo país,
Carlos Plech conheceu Madalena Plech, da qual veio a se casar alguns anos depois. Retornou ao Brasil em
1970 e fundou o Coral da Universidade Federal de Sergipe (CORUFS). Este grupo coral foi conhecido pela
qualidade do material vocal dos componentes. Sempre se apresentou à capela e privilegiava um repertório
composto por músicas eruditas e do folclore brasileiro. Seis anos depois de criado, Carlos Plech realizou uma
excursão com o CORUFS, onde visitou e se apresentou em El Salvador, no México e em Miami. Além disso,
participou com o coral nos diversos festivais de corais realizados no Brasil. Em 1981, Carlos Plech retornou
para a Romênia, desta feita para realizar o curso de especialização em Musiologia Medieval. Destacouse
como pianista (concertista) e como regente do CORUFS (ARGOLO, 1992).
[4] A SCAS foi fundada em julho de 1951. Em julho de 1952, comemorou o seu primeiro aniversário. Essa
instituição foi responsável pela promoção e organização de Seminários e concertos musicais no estado de
Sergipe (DIÁRIO OFICIAL DE SERGIPE,18/06/1952).
[5] Maria Olívia Silveira é sergipana nascida em 1932. Graduada em piano pela Universidade Católica de
Salvador (BA). Atua como pianista, educadora musical e compositora. Foi profª de Educação Musical e Piano
na Escola Técnica Federal de Sergipe e de Música Popular Brasileira e Folclore no Conservatório de Música de
Sergipe (CMS). É autora das músicas Milagre do amor, Nossa Canção, Canto de Inhansã e Mágoas do
Carnaval (SILVEIRA, 2011).
[6] Helena Habud nasceu em Aracaju e seus pais eram sírios. Foi aluna da Escola Normal de Aracaju e se
formou em piano. Manteve, durante muito tempo, uma Escola de Música, onde lecionou piano para pessoas
da elite sergipana. Fez curso de aperfeiçoamento em piano, no Instituto Brasileiro de Música do Rio de
Janeiro. Nesta instituição, conheceu o professor Oscar Lorenzo Fernandez (1898/1948), pianista, prof. da
cadeira de Teoria Musical do Instituto Nacional de Música, da qual foi aluna e, posteriormente, esposa. Em
Aracaju, juntamente com Rachel Cortes Rollemberg e Miriam Santos, Helena Abud liderou o movimento para
criar o jardim de infância para as crianças da capital. Assumindo uma posição de vanguarda, essas
professoras arrecadaram fundos com a ajuda dos comerciantes e do Interventor do estado, Augusto Maynard,
para construção de uma escola infantil. O movimento culminou com a criação da Casa da Criança pelo
Decreto nº 98, de 27 de fevereiro de 1932. Anos depois, essa instituição mudou de nome e passou a
denominarse Jardim de Infância Augusto Maynard. Também recebeu um novo prédio, cuja arquitetura
apresentava o que havia de mais moderno para o ensino das crianças. Helena Abud lecionou a disciplina
música nessa instituição e é autora do livro de memória Caminhos por onde andei [s/d]. (BARRETO, 2010, p.
31); (DIÁRIO OFICIAL DE SERGIPE, 16/02/1937).
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