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Resumo

Este trabalho monografico aborda, inicialmente, urn relato histerico sobre um pequeno

cordofone popular brasileiro de origem portuguesa: o cavaquinho.

Apresentando este instrumento como objeto de estudo, centra-se a investigagao no

processo de ensino, considerando procedimentos histOricos nao formais de aprendizagem e

sobretudo a analise do emprego de metodos musicals, cuja escrita precede a pratica, utilizados

atualmente em muitas escolas de mUsica do pals.

A descrigao de alguns processos pedagogicos aplicados ao instrumento em uma escola

pUblica do Rio de Janeiro se faz necesseria no sentido de se comparar a aplicagao de distintas

metodologias, corn o intuito de considerar a pratica social no contexto da aprendizagem.

Sera° relacionados também alguns fundamentos teericos da pedagogia educational, como

a metodologia dialetica, justificando o processo educativo por intermedio da pratica social.

Desta forma, o presente trabalho aponta para uma pedagogia fundamentada na pratica

social, considerando o contexto secio-cultural dos alunos, contribuindo para a ampliagao de seus

conhecimentos e uma possivel transformagao da sociedade.
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1. Introdugão

0 cavaquinho a urn dos instrumentos musicals mais populares na mOsica

brasileira. Desde a segunda metade do seculo XIX , varios mOsicos brasileiros se

destacaram como compositores ou interpretes deste instrumento, deixando como

legado inOmeras gravagties fonograficas, alert, de partituras e metodos editados.

Este trabalho monografico vem a ser uma investigagão acerca da origem

do processo ensino-aprendizagem do cavaquinho no Brasil, sustentando a ado*

de uma metodologia que, ainda que vise o ensino "por mtjsica", considere a

pratica social do aluno combinada a principios de ensino-aprendizagem näo-

formal.

Urn histOrico do use do cavaquinho na MOsica Popular Brasileira sera

apresentado, demonstrando a importancia de mOsicos cuja iniciack musical

baseava-se na tradicao oral e, tambern, o surgimento de escolas de mbsica e

academias que passam a adotar urn sistema de ensino-aprendizagem formal.

0 autor desta monografia, na fun* de professor em uma Escola de

MOsica da Rede Estadual de Ensino, utiliza suas experiencias com a referida

pratica e cita exemplos e usos relativos ao metodo por ele adotado.

Fundamentos filosóficos e teOricos da educacão sera° abordados, uma vez

que refietem a importancia dos professores de in:mica basearem o seu trabalho na

pi-Mica social do aluno e nos aspectos sOcio-culturais de cada comunidade,

citando autores como Paulo Freire, Moacir Gadotti e Antonio Gramsci.
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Portanto, a metodologia aqui adotada e a dialetica, pois visa a educack

como um todo. Ademais, serdo tratados questionamentos como o senso comum, a

hegemonia, as relactles pedagOgicas, a filosofia da praxis e, sobretudo, o trabalho

intelectual do professor como agente transformador da sociedade.
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Z 0 cavaquinho

0 cavaquinho a urn instrumento musical de origem portuguesa que desfruta

de imensa popularidade no Brasil. Trata-se de urn cordofone pertencente a familia

das cordas dedilhadas, executado no Brasil corn o use de palheta e, em Portugal,

apenas com os dedos.

0 instrumento a construido de madeira e composto de quatro cordas, corn

dimensOes prOximas ao bandolim. No Brasil, a afinacão mais usual e a Re-Sol-Si-

(da e para a 1 8 corda), conhecida como tradicional, entretanto, encontra-se

tambêm a afinacäo	 ( da 4a para a 1 8 corda), denominada natural.

Pode ser utilizado tanto na execugão de melodias quanto no acompanhamento

ritmico-harmOnico, sendo esta altima a fungão mais recorrente. Neste caso, ele

chamado de cavaquinho de centro.

A notagdo por intermadio de ninneros ou tablatura tambem a utilizada para

execucão de melodias, o que ocasiona, geralmente, urn resultado impreciso.

Geralmente, a escrita	 harmOnica a indicada por cifra alfabetica,

representada em tablatura, poram, pode ser registrada com menos freqOancia em

notac5o musical convencional.

No Brasil, a um instrumento tipico das rodas de Samba e Choro,

reproduzindo na "batida" (conduc5o ritmica) o ritmo basic° dos instrumentos de

percuss5o que acompanham tais géneros musicals, sendo que "sua grande forga

expressiva reside na m5o direita do instrumentista: o acompanhamento em



palhetadas vigorosas e sincopadas quase faz do cavaquinho uma especie de

instrumento de percussAo".1

A presenca do referido instrumento se afirma ainda em folguedos populares

brasileiros, como congadas, mogambiques, cucumbis, folias de reis, marujadas,

entre outros festejos.

A maior parte dos solistas do instrumento executa melodias "de ouvido", ou

seja, por imitagão, pois náo tern conhecimento de notageo a teoria musical.

Em Portugal, o cavaquinho possui distintas afinacties (alenn das duas

utilizadas no Brasil) a denominagees, variando de acordo com a regiào do pals.

Pode ser conhecido por braguinha, braga, machete, machetinho, machete-de-

braga, entre outros nomes.2

Assim, transcreve-se a seguir uma descrigeo detalhada sobre o instrumento

em Portugal, bem como dados relativos a sua origem, segundo Veiga de

Oliveira:3

0 cavaquinho e urn cordofone popular de pequenas dimens6es, do tipo da
viola, de tampos chatos - e portanto tambern da familia das guitarras europeias
- caixa de duplo bojo e pequeno enfraque, e de quatro cordas de tripa ou
metalicas, de "arame" (ou seja ago) - conforme os gostos, presas, nas formas
tradicionais, em cima a cravelhas de madeira dorsais, e em baixo no cavalete
colado a mein bojo inferior do tampo, pelo sistema que descrevemos a
prop6sito da viola.(...)

Ele tern urn grande nOmero de afinacOes, que, como a viola, variam
conforme as terras, as formas musicais e ate os tocadores; geraImente, para
tocar em conjunto, o cavaquinho afina pela viola; a corda mais aguda p6e-se na
maxima altura aguda possivel. A afinacão natural parece ser re-sol-si-re; mas
usa-se tambem	 ( ou la-la-d6 sustenido-mi).(...)

A origem do cavaquinho e duvidosa. Gongalo Sampaio, que explica as
sobrevivencias de modos arcaicos helenicos, que ele prOprio nota na mOsica
minhota, a luz de conjecturais influancias gregas (ou ligures) sobre os primifivos
calaicos daquela Provincia, acentua, sem mais e consistencia do que isso a
relagao entre o cavaquinho e os tetracOrclios sistemas helenicos, e e de opiniao
que ele, corn a viola, veio para Braga por intermedio dos biscainhos, sem dizer

1 ALMADA, Carlos. Arranjo/Carlos Almada. p.73
2 ENCICLOPEDIA DA MUSICA BRASILEIRA: Popular, erudita e folclOrica. p. 185
3 OLIVERIA, E. Veiga de. Instrumentos musicals populates portugueses. p. 139-140
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as razOes desta opinido: de facto, ha em Espanha urn instrumento semelhante
ao cavaquinho, da familia das "guitarras "- 0 requinto - de quatro cordas, bract)
raso com o tampo e dez trastos, que afina, do grave para o agudo, re-la-dO
sustenido-mi. Como diz Jorge Dias, "sem poder precisar a data de introducão,
temos que reconhecer que o cavaquinho encontrou no Minho urn acolhimento
invulgar, como consequthcia da predisposicão do temperamento musical do
povo pelas cangfies vivas e alegres, e pelas dangas movimentadas... (p.139-
140)

Por volta de 1880, o cavaquinho foi introduzido no Hawaj, procedente da

Ilha da Madeira, e recebe a denominagão nativa de Ukulele, que significa "pulga

saltitante". Do Hawai, passa a sec divulgado nos Estados Unidos, sendo o seu use

adotado por algumas orquestras de jazz

Segundo OLIVEIRA, 4 foram os portugueses os responseveis pela

introducão do instrumento em Cabo Verde, nos Acores, na Ilha da Madeira, nas

Antilhas e na Africa do Sul. Entretanto, apesar de possuir origem portuguesa, 6 no

Brasil que o cavaquinho adquire major popularidade, sendo empregado em

generos musicals diversos, do popular a masica de concerto.

InUmeros instrumentistas brasileiros contribuiram para a evolucào e

divulgacäo do instrumento no mundo. MOsicos como Nelson Alves, Canhoto

(Waldiro Frederico Tramontano), Garoto (Anibal Augusto Sardinha), Waldir

Azevedo, Esmeraldino Sales, entre outros, reescreveram a histOria do pequeno

cordofone por intermedio de centenas de obras musicals compostas

especificamente para o instrument°, e ainda explorando as possibilidades tecnicas

ao extremo, utilizando solos corn harrnOnicos, efeitos de solos por em cima dos

trastes, arrastes, pizzicato, arpejos, etc. Esses artistas foram responseveis

tambern pela evoluclo das caracteristicas de construgão do cavaquinho no Brasil.

4 OLIVEIRA, E Veiga de. instrumentos musicals populares portugueses.
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Como testemunho prOprio do autor deste estudo monografico, comenta-se,

corn seguranga, que ha alguns anos, em excursâo a varias regilies de Portugal e,

sobretudo, como concertista, peicle-se constatar a apresentagão rudimentar para

comercializagdo deste instrumento popular, muitas vezes corn passim°

acabamento, desprovido de verniz, corn urn nOrnero limitado de trastes (12), e

tarrachas precarias que comprometem uma precisa afinaCcio.

A diferenga entre a popularidade do cavaquinho português e a do brasileiro

nose comentada por Dias :5

Nasce o desejo de levar mais longe o estudo da difusão deste pequeno
instrumento, que, em Portugal, ocupa uma area relativamente restrita. Uma
viagem atraves da grande parte dos estados brasileiros vein ajudar-nos a juntar
bastantes elementos acerca do cavaquinho. Em parte nenhuma se encontra
este instrumento tap difundido e popularizado como no Brasil. Tivemos ocasiao
de deparar o tocador soiiterio que no comboio ou na romaria toca para si
prOprio; o tocador que toca em grupo, acompanhando a viola e dedilhando
maneira portuguesa; e finalmente, o concertista citadino, virtuose, celebre, que
atrai as multidoes e ganha quanto quer. Entre estes Ultimos, sobressai Waldyr
Azevedo, o mUsico que talvez mais tenha ganho ultimamente corn a venda de
discos. (p.340)

Na decada de 1880, a constituicâo a proliferagao dos pequenos grupos de

flauta, viola° a cavaquinho que interpretavam modinhas, polcas e serenatas,

deram origem ao gènero musical choro. Assim, esses conjuntos passam a difundir

por todo o pals o pequeno cordofone , motivando a ampliagäo da forma de ensino-

aprendizagem do instrumento.

5 DIAS, Jorge. 0 Cavaquinho. Estudo de defuse° de urn instrumento musical popular. P. 340
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3. 0 ensino do cavaquinho no Brasil

na segunda metade do seculo XIX que encontramos registros da
presenca do cavaquinho como instrumento acompanhador da mOsica popular
brasileira, integrando a partir de 1870 o tipico conjunto de choro. Segundo
Tinhorao:6

0 aparecimento do choro, ainda nao como genera musical, mas coma
forma de tocar, pode ser situado por volta de 1870, e tern sua origem no estilo
de interpretacão que os mOsicos populares do Rio de Janeiro imprimiam
execucao das polcas, que desde 1844 figuravam coma tipo de mtasica de danga
mais apaixonante introduzido no Brasil.(...)

Como a flauta era, ao lado de violOes e cavaquinhos, o terceiro instrumento
mais popular da segunda metade do seculo XIX, era quase certo que a ela se
deveria a parte do solo, durante aquelas tocatas em que os violOes "se
adestravam nas passagens modulatarias", espicacadas pelo saltitante
contracanto dos cavaquinhos. (p. 103-104)

0 acompanhamento harm6nico da mOsica dos conjuntos de choro ficava a

cargo dos violOes e do cavaquinho. A grande maioria dos mOsicos executantes

destes instrumentos não possula conhecimentos de teoria ou notacão musical,

tendo sua formacäo musical baseada em processo de aprendizagem näo formal.

E importante ressaltar a inexistència, a 6poca, de metodos de cavaquinho ou de

violáo impressos no Brasil, o que dificultava ainda mais o aprendizado dos

referidos instrumentos. Siqueira 7 nos comenta a relacao dos cavaquinistas no

conjunto de choro:

conjunto regional (...) vivia precariamente das atividades amadoras,
principalmente dos executores de instrumentos de cordas dedilhadas como os
violOes e os cavaquinhos. 0 grupo aludido teve sua formagao assegurada por
influencia dos tocadores de cavaquinho. Esses artistas aprendiam uma polca,
de ouvido, e a executavam para que as violonistas se adestrassem nas
passagens modulatarias, transformando exercicios em agradaveis
passatempos. (p.97-98)

6 TINHORAO, Jose Ramos. Pequena histeria da mOsica popular brasileira. Da modinha a lambada.
P. 103-104

7 SIQUEIRA, Batista. Tres vultos históricos da mOsica brasileira. P. 97-98
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0 cavaquinho, ao lado dos violOes e da flauta, servia como base para o

acompanhamento de valsas, polcas, mazurcas, modinhas, tangos, entre outros

géneros musicals em yoga no Brasil daquela epoca.

Embora o registro bibliogrefico assinale a presenca do cavaquinho no Brasil

somente a partir do seculo XIX, e bem provevel que este instrumento A fizesse

parte dos conjuntos musicals populaces do pals a partir do seculo XVIII. Por isso,

deve-se considerar duas questOes: a condicao de ele ser urn instrumento popular

em Portugal A no seculo XVII, e a possibilidade de haver sido trazido ao Brasil por

marinheiros portugueses ou degredados, ainda no seculo XVII, ou, corn uma major

probabilidade, nas primeiras decadas do seculo XVIII. Dias, 8 em seu estudo sobre

o cavaquinho, nos comenta:

Noutro lugar, baseados em documentos seguros, pudemos demonstrar
que tais instrumentos (os cavaquinhos) ja eram fabricados em Guimaraes, pelo
menos, no seculo XVII, o que nao invalids serem porventura ainda mais antigos
em Braga, centro dos mais importantes, de indtistrias tradicionais minhotas e
que deu os nomes braguinha, machete de Braga e brago ao instrumento em
questbo. (p.353)

Apesar de nao se precisar a data de chegada ao Brasil deste pequeno

cordofone, sabe-se que, ate o final do seculo XIX e durante as primeiras decadas

do seculo XX, seu aprendizado se facia por meios rid() formais, transmitidos por

intermedio da oralidade, utilizando-se principios dedutivos para o dominio de uma

tecnica minima necesseria para o acompanhamento harm6nico e ritmico de

melodias ou cangOes.

8 DIAS, Jorge. !dam. p.353
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A partir de 1900, o cavaquinho passa a figurar nas fungOes dos ranchos

carnavalescos da cidade do Rio de Janeiro. Posteriormente, corn o advento do

disco brasileiro, em agosto de 1902, torna-se, ao lado do violào, urn dos

instrumentos respons6veis pelo acompanhamento de cantores e de outros

instrumentos solistas nas primeiras gravacOes fonográficas nacionais.

Ao aludir sobre a producão musical existente no Brasil entre 1901 e 1916,

Severiano9 nos comenta:

Na area da mOsica instrumental ha muitas bandas (Banda Escudero,
Banda Paulin Sacramento, Banda Carioca) e muitos conjuntos de choro e
seresta (Grupo do Malaquias, Grupo Lulu o Cavaquinho, Grupo 0 Passos no
Choro) que gravaram mais da metade dos discos da epoca. (p.17-18)

No decorrer das dugs primeiras dOcadas do sêculo XX, pode-se observar a

proliferagão de conjuntos de choro e seresta, bem como a quantidade de ranchos

e blocos camavalescos, ocasionando urn aumento considerâvel do nOmero de

cavaquinistas no cenârio musical brasileiro.

A marginalizacdo dos géneros musicais populaces (samba e choro), do

sambista, e ate dos prOprios instrumentos (violão, cavaquinho , pandeiro ,etc.),

foi uma das razOes que condicionaram a prthica de um aprendizado não-formal

relativo ao ensino do cavaquinho, pois este era considerado urn instrumento de

"malandro", presente nas reuni6es de sambistas e chorOes, mOsicos ligados

boemia da Cidade.

Ocorre que o preconceito se estabelecia na sociedade da 6poca, Havia a

repressào policial que perseguia os mOsicos apenas por portarem instrumentos

como o violâo ou o cavaquinho.

9 SEVERIANO, Jairo e MELLO, Zuza Homem de. A cangclo no tempo: 85 anos de mOsicas
brasileiras. V.I. pp.17-18
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Somente na decada de 1930 Ala surgir os primeiros metodos de

cavaquinho, apresentando posigOes desenhadas por intermadio de tablaturas que

reproduziam o brago do instrumento. 	 Simultaneamente, eram sugeridas

seqOancias harmonicas em todas as tonalidades , no modo maior e no seu

respectivo modo relativo menor.

Em 1935, a editado comercialmente o matodo 0 Lunãtico. Wad° pratico

para cavaquinho, de No Duncan, 1 ° e, em 1938, o Mode TUPAN - Mètodo

prético para cavaquinho, de Anibal Augusto Sardinha, o Garoto.

Apesar da existancia no mercado de material didatico para o ensino do

cavaquinho, ate os idos de 1940 não era facil encontrar um professor ou

academia que ensinasse o manuseio deste instrumento.

Em depoimento concedido a Silva Oliveira 12 , cavaquinistas que iniciaram

seus estudos a epoca, como Indio do Cavaquinho ou Siqueira, fazem referenda

ao aprendizado não formal, iniciado atravês da observag.iio e da imitagão e

complementado atraves de muitas horas de escuta dos programas de radio, "ate

que conseguissem tirar uma m0sica inteirinha". (p.11)

Ja no inicio da decada de 1950, era comum encontrar academias e

conservatOrios de miasica em diversos bairros da Cidade do Rio de Janeiro,

inclusive na periferia. Essas academias privtlegiavam o ensino do piano e do

acordeâo, em yoga na apoca, mas tambam se dedicavam ao ensino de outros

instrumentos como o violão e o cavaquinho.

10 DUNCAN, Ivor 0 lunatico. MEtodo pratico para cavaquinho.
11 SARDINHA, Anibal Augusta. " Tupan"— metodo pratico para cavaquinho.
12 OLIVEIRA, Lucian Santos Silva. 0 aprendizado do cavaquinho: faltou luz, mas a mOsica

continua ... p. 11
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0 bandolinista Joel Nascimento, em entrevista feita por BOSCARINO

JUNIOR, 13 refere-se ao seu processo de aprendizagem musical que se inicia com

o cavaquinho, fazendo uma relagão entre a aprendizagem nao-formal e a

aprendizagem académica:

(...) Eu comecei a ser despertado pela mOsica atravOs do filme do
Frederico Chopin, ... e parece que eu tinha na epoca uns dez anos, por ai, e eu
fiquei maluco corn aqueles poloneses, ficava assobiando... eu queria estudar
piano. Mas o primeiro instrumento que veio na minha mäo foi o cavaquinho (...).
Então arrumei urn cavaquinho (...). E eu sal, pedi ao Motinha como O que se
afinava, o Motinha me ensinou, pegs na sOtima casa, bate nas notas iguais... ai,
saiu, a foi na epoca que saiu o Brasileirinho... a ai ja sai tocando o Brasileirinho.
Com 15 anos (1952) eu fui estudar piano, eu estudei piano all ern Bras de Pina,
no Conservatbrio de MOsica (...) Ai, quando eu sai de Id, estava naquela epoca
do Mario Mascarenhas (Acorde5o), e teve muita gente que embarcou nisso ai,
nao foi s6 eu nao. 0 Gilson Peranzetta, 0 Gilson e Gelson, tocavam aqui no fa-
club do Rio, comigo, corn aqueia turma, WanderlOa... Então muita gente se
formou ern mOsica al, por causa do negOdo do Mario Mascarenhas, sable
Aquiio foi urn movimento, foi uma leva, mas nao teve igual. Ele botou o
acordeão, a mOsica, na mat) de urns porcão de gente... Mas al, voce fala da
febre do acordeao, mas esquece que o acordeao levava a mOsica. Então, eu
tenho o maior respeito pelo Mario Mascarenhas ter me ensinado Ele contribuiu
muito pra isso, sairam grandes mOsicos, que foram despertados por isso.

Durante a decada de 1970, as verias academias existentes espaihadas

pela Cidade do Rio de Janeiro ja ofereciam cursos de muitos instrumentos

populares, como o viola°, o bandolim, a guitarra eletrica, o contrabaixo eletrico, a

bateria, entre outros. Alem das aulas tecnicas sobre o instrumento, o professor

ensinava ainda principios de ieitura (solfejo) e teoria musical, e fundamentos de

harmonia.

Na atualidade, algumas escolas de m0sica estabelecidas na Cidade do Rio

de Janeiro destacam-se na formagão de mUsicos que ingressam posteriormente

no mercado musical, trabaihando, na maior parte das vezes, corn a mOsica

popular brasileira. Podemos citar, entre inirmeras escolas, o Centro Musical

13 BOSCARINO JUNIOR, Alberta 0 chow carioca na decada de 1970 e o suvaco de cobra da
circular da penha. p.4
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Antonio Adolfo, a Musiarte, a Escola de MUsica Villa-Lobos, as Escolas de MOsica

da Faetec (desde 1998), o Curso Livre do ConservatOrio Brasiieiro de Masica, os

Seminarios de Mbsica da PrO-Arte e o CIGAM - Centro Ian Guest de

Aperfeicoamento Musical. Estas escolas adotam uma metodologia onde o

dominio da escrita musical convencional precede ou a aplicada simultaneamente

pratica instrumental, e desconsideram as informaches apropriadas pelo aluno

atraves da pratica social.

Existem alguns metodos editados hoje no mercado que ensinam a prthica

do cavaquinho a partir de exercicios elaborados no pentagrama musical,

implicando em previo conhecimento teerico por parte dos alurros. Entre asses

metodos, podemos citar a Escola Moderna do Cavaquinho, de Henrique Cazes14

e o Primeiro Metodo de Cavaquinho por MUsica, de Armando Bento de Arabia 15

0 metodo de Cazes e a primeira obra editada do género que agrega

variadas informagOes sobre o instrumento, considerando harmonia (inclusive

acordes corn tensâo adicionada), melodia ( escalas diatOnicas, escalas em tergas,

exercicios de martelo, leitura progressiva), sugestão de reperterio com tonalidade

pars solo, resumo histOrico do instrumento e informacees sobre teoria musical e

harmonia funcional. Devido a tanta informacao, este metodo riâo este organizado

didaticamente de forma adequada, o que ctificulta o aprendizado para iniuianies

que desprezam o auxin° de urn professor.

14 GAZES, Henrique. Escola moderna do cavaquinho.

15 ARAOJO, Armando Bento de. Primeiro metodo para cavaquinho por
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0 metodo de AraOjo, apesar de conter principalmente informagOes e

exercicios voltados para a leitura meltidica do instrumento, apresenta-se coin uma

organizagão didatica mais adequada para o aprendizado progressivo por parte do

aluno, embora este ainda necessite do acompanhamento de um professor.

Portent°, conclui-se que, a partir de 1870, a adocao do cavaquinho no

Brasil como instrumento de mÜsica popular, estigmatizado por parte significative

da sociedade, e a falta de matodos didaticos impressos ou de professores, foram

os elementos responsevels pale implementacAo de urn process° de ensino-

aprendizagem ride-formal, presente ainda hoje na culture do instrumento.

A partir da decade de laaa, o aprendizado do instrumento passou a ser

adotado, progressivamente, de acordo corn os padthes formals estabelecidos

pales academies de musics e consolidado nos dies atuais pales varies escolas de

musics que se dedicam ao ensino do instrumento por notacâo musical, fazendo

use de suporte eidetic° edited°, disponivel no mercado (matodos a videos-atria)

ou reproduzido sob a forma de apostilas pet° onion° professor a pelos cursos de

mOsica.
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4. 0 ensino do cavaquinho na Escola de MOsica CETEP-Quintino: urn relato

A Escola de MOsica CETEP - Quintino, fundada em 1998, a uma unidade

integrante da FAETEC - Fundacão de Apoio as Escolas Thetas, ligada

Secretaria de Ciancia e Tecnologia do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Situada em Quintino, bairro do subOrbio carioca da zona norte, oferece atualmente

em nivel basico os seguintes cursos gratuitos: canto, violao, flauta, cavaquinho,

teclado, contrabaixo, percussão e instrumentos de sopro de paiheta e metal, tais

como saxofone, clarineta, bombardino, tuba, trombone, trompete e trompa.

A Escola atende a aproximadamente quinhentos alunos, provenientes de

Quintino e de bairros e municipios vizinhos, e oferece tambem auias de parcel:JO°

musical, canto coral, hist6ria e estetica da arte, harmonia funcional e pratica de

conjunto.

Nesta unidade, a totalidade dos alunos &do oriundos das camadas sociais

de baixa renda do Estado do Rio de Janeiro, sendo ales, em sua maioria,

possuidores de aiguma pratica musical, exercida em coral ou banda de uma

igreja (evangelica, catOlica, batista,etc.), em grupos de pagode, em conjuntos de

rock ou MPS, em bandas marciais e civis, ou em orquestras de baffle.

Como relato de experiencia profissional no aprendizado e desenvolvimento

de tecnicas quanto ao ensino do cavaquinho, o autor da presente monografia

afirma o que se segue.

Desde o ano de 2000, atuo nesta unidade , na funcao de professor de

cavaquinho. Ao iniciar esse trabalho, pude constatar que a maioria dos alunos
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que procuravam o curso je possuia aiguma experiencia musical corn o

instrumento, principaimente no que diz respeito ao acompanhamento harmenico

por intermedio de cifragem alfabetica. Observei tambern que quase todos os

alunos, apesar da pouca idade (14 anos, em media ), ja demonstravam algum

dominio de instrumentos de percussão associados ao samba, como o pandeiro, o

surdo, o ganza, o tamborim ou o repinique.

Tamanha habilidade justifica-se pelo fato de esses jovens residirem em

comunidades que adotam o samba como expressão natural de seu entorno socio-

cultural, ainda que somente se reiacionem corn os produtos oferecidos ou

privilegiados pela inch:Istria cultural, ou seja, a müsica popularmente conhecida

como pagode.16

Portanto, diante deste quadro, optei por elaborar urn piano de aula que

pudesse atender ao programa curricular exigido peia Escola de MiSsica, partindo

do contexto &Selo-cultural do aluno e dos conteiSdos apresentados.

Como ensinar harmonia funcional e teoria musical para alunos que, desde o

primeiro dia de aula, manifestam explicitamente seus objetivos que se resumem

em "apenas tocar bem o cavaquinho, desprezando por complete os demais

conteirdos integrantes da grade curricular do curso?

Como desenvolver as habilidades tecnicas de cada aluno sem utilizar os

exercicios adequados propostos nos metodos convencionais?

16 EncidopOdia da Mr isica Rrasileira : Ppular, engfito e folclerica 0 terra° parxie designa dual fiancees
na mtisica popular urbana: qualquer reuniAo festiva animada por tratsica e danca. ou. a partir da decada de
1970, urn tipo de samba vagamente ligado ao estilo do partido-alto, mas transformado em formula sonora
repetitiva , a base de marcacAo de surdo e centro de cavaquinho (banjo) e melodia facil e linear. P.600-601
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inicialmente, reuni em duas foihas de papel as quatro categorias de acordes

mais utilizados nas conduce- es ham:5=as convencionais: maiores, menores, de

setima da dominante e diminutos, considerando todas as tonalidades. Estes

acordes foram representados em tablaturas , sendo indicado na parte superior a

cifra alfabetica correspondente. Assim, o aiuno pode relembrar a localizagâo do

acorde, ou mesmo memorizar os acordes desconhecidos, em um prazo minim° de

tempo.

Em uma prOxima etapa, o aluno seleciona uma mOsica de seu ambiente

socio-cultural para ser trabalhada: a gravagáo de urn samba, ou mesmo a letra da

mOsica cifrada impressa em uma revista. A mCisica é exercitada a partir dos

acordes previamente estudados ficando a conducão ritmica desenvolvida por

intermedio de imitacão.

As vezes, o aluno nao consegue reproduzir corn seguranca a "levada"

(ritmo b6sico) do samba. Neste caso, ele deixa momentaneamente o cavaquinho

para executar urn instrumento de percussào, como o pandeiro, o ganze ou o

tamborim. Curiosamente, na maior parte das vezes, o aiuno executa corn precisão

o ritmo padräo do samba neste instrumento, mantendo inclusive o andamento e a

acentuagáo adequada.

ApOs este exercicio, retoma o cavaquinho para aplicar a mesma celula

ritmica executada anteriormente no instrumento de percussão. Entdo, dedica-se a

tocar a mirsica selecionada, juntando ritmo e harmonia, sempre acompanhado do

canto.

Considerando o processo pedagegico desenvolvido a partir da pratica

social do aluno, passei a inserir outras informactes musicals no aprendizado do
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instrumento: seqUancias padr6es de sete graus (em triades) utilizadas atualmente

na harmonia funcional aplicada a masica popular; posterior associando destas

seqUancias com as obras ja executadas; conversão dos sambas apresentados

por letras cifradas (revistas), para notacão em compassos, utilizando o mesmo

sistema de cifragem, poram, acrescentando novos eiementos como a slave de sol,

track) de compasso, armadura de slave, sinais de repetic5o, barra dupla, etc...

0 mesmo procedimento a adotado corn o solo selecionado pelo aluno

para ser executado. A grande maioria dos alunos de cavaquinho ja chega na

Escola de MOsica corn parte do choro Brasileitinho de Waldir Azevedo trabaihado

por imitac5o (as vezes, apenas quatro compassos), ou mesmo lido com o apoio de

tablatura numarica sem divisâo ritmica. Ao completarem a primeira parte do

choro seguindo o mesmo processo de aprendizado e corn o auxilio do professor,

os alunos acabam associando, em uma prOxima etapa, celulas ritmicas, como por

exam*, um grupo de quatro semicolcheias em urn tempo, que se dividem em

duas colcheias e depois chegam a uma unidade de tempo, representada pela

Por fim, outros processos faciiitadores s5o utiiizados no desenvolvimento do

aprendizado do aluno, como a manutencOo periOdica de rodas de samba (pratica

de conjunto), apresentagOo de videos sobre o samba e a cultura popular do Rio de

Janeiro, sale* e troca entre aiunos das partituras trabalhadas, bem como a

reproducäo de gravacees fonograficas, incentivo a composicäo (criac5o) de

sambas para concursos, festivals, escolas de samba, entre outros eventos,

atentando sempre aos alunos sobre a forma musical das obras estudadas.
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5. Fundamentos filosOficos e tegricos da pedagogia da educe* relacionados

corn o ensino do cavaquinho

0 processo inicial de ensino-aprendizagem utilizado nas auras de

cavaquinho da Escoia de MOsica CETEP - Quintino e descrito no capitulo anterior,

pode ser classificado como urn processo de ensino n'do-formal, baseado nas

praticas socials dos alunos.

Progressivamente, sao insericlos novos elementos Gutturals, amptiando

assim o conhecimento do aluno no que diz respeito a tecnica instrumental ,

iinguagem musical, ao repertOrio e ao ambiente sOcio-culturat em que se encontra.

Citando Santos:17

rabaihar sobre o quadro secto-cuiturai propriamente ciao ", mas
promover a ampliagáo do conhecimento, atravessando a "membria do mundo,"
os saberes historicamente acumuiados, nao de forma banceria,
enciciopedistca, sendo por meio de uma atitude instigadora, provocadora de
urn saber que se traduza na conscientizacâo dos modos coma o hornem se
reiaciona no mundo; atitude instigadora que promova a construgão do conceito
e a constatacáo de coma a homem se utilize de recursos expressivas,
estruturais, para realizar intencties expressivas, sendo urn manipulador de
&strategies discursivas. Desenvoiver o "ouvido pensante ", por constantes
aproximacee' s, numa abordagem onde a musicologia derive da pratica - não de
uma pratica pedagOgica artificialmente montada corn fins de ensino-
aprendizagem mas des praticas da culture. (p.125)

Portanto, é relevante a adocão, por parte dos educadores, de processos de

ensino-aprendizagem condizentes corn as praticas socials inerentes aos alunos de

17 SANTOS, Regina Marcia SimAo.	 eclucaciAn musical fare a censihturiarip ilrhaen da praaanta
modemidade. p. 125
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cada localidade, considerando-se os aspectos sOcio-culturais de cada comunidade

ou regido. Citando Gadotti:18

"Nossa principal fonte de conhecimento e a cultura do povo. Cabe ao intelectual
organizar, estruturar, sistematizar aquilo que o homem simples sente. Mais do
que a uma banca examinadora ou a uma agència de financiamento, o
pesquisador precisa prestar conta a esse homem e a sua apoca. Nâo se trata
de rebaixar a linguagem cientifica ao senso comum. Trata-se de elevar o senso
comum." (p.74)

Historicamente, as correntes filosOficas que predominaram no pensamento

humano ate Descartes foram deterministas e positivistas, ou seja, o mundo

preconcebido determinando o homem e suas noes.

Ocorre que a concepcão dialetica coloca a producão da realidade no

homem ao afirmar que o homem produz a si mesmo na agao que exerce sobre a

realidade.

Em uma sociedade democratica, a educe° a utilizada como instrumento

necessario a luta antra as classes pelo exercicio do poder. Para Gramsci 19 não

existe educagão neutra no sentido de ser completamente desvinculada dos fatores

ideolOgicos pertencentes a uma classe. 0 papal que a educagão desempenha

tanto na hegemonia quanto na contra-hegemonia visa as relagees socials que

incluem o homem, cujo objetivo a modificar uma estrutura social.

Gramsci afirma a educacao como responsevel pelo aparecimento de uma

nova ordem intelectual e moral, pela superactio do senso comum. E um

instrumento de luta contra uma filosofia ultrapassada e colocada a servigo da

dominacão. Para ele, a educacâo a hegemOnica, todas as relagäes pedagOgicas

le GADOTT1, Moacir. Educacao e compromisso. p. 74
19 GRAMSC1, Antonio. Os tatetectuais e a organizageo da cattura.
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sao hegennOnicas, porque a por estas relagfies que se constr6i o consenso

organicamente orientado para a domina*.

Jesus, 2° esclarece hegemonia:

Hegemonia 6 igualmente governar, ser chefe, mandar. Por outro lado, dirigir
equivale a guiar, conduzir, ser lider. E, portanto, na união destes dois
elementos que se dever6 buscar urn conceito pleno para hegemonia. (p.27)

Logo, Gramsci defende a filosofia da praxis, pela elabora* do born

senso, pois ela tern a possibilidade de modificar a maneira de pensar e de sentir

do maior flamer() possivel de individuos, provocando sua adesâo a luta hist6rica

pelo estabelecimento de uma nova hegemonia.

A burguesia vem se mantendo como uma classe opressora que monopoliza

a riqueza e a cultura diante de uma classe oprimida, para a qual s6 a permitida a

supersti* religiosa e um saber bem dosado (e assim desde que as comunidades

primitivas de dividiram em classes).

Observe-se que o poder econOmico estabelece as regras de dire* e

domina*. Por isso, a necessario romper corn a opressäo imposta a sociedade

pela classe dominante. A educacao a urn dos meios de conducão de luta que tern

como finalidade a transforma* social do individuo.

Urn jovem estudante corn origem nas camadas de baixa renda de nossa

sociedade que busca na mOsica um ideal, urn projeto de vida ou mesmo urn sonho

visando a arte, esta superando o senso comum. As dificuldades sào diversas, pois

ele deve conciliar a sobrevivéncia a freqUancia escolar, a aquisi* de urn

instrumento musical e a nnetodologia tradicional de mtlisica que obrigam o aluno a

20 JESUS, Antonio Tavares de. Educagão e hegemonia no pensamento de Antonio Gramsci. p. 27
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se manter em urn nivel de compreensâo intelectual de excelancia. Esta Calm a

major responsavel pela exclusào do aluno das escolas de mi:isica.

Portanto, toma-se clara a questão politica do trabalho pedagOgico. A

sociedade, neste caso pais, alunos e mesmo professores, mantern concepcaes de

mundo deterministas e positivistas. A educeo a vista de forma unilateral, assim

como a realidade dessas pessoas. Todos, pals, professores e a prOpria sociedade

civil, atravas de seus organismos representativos, devem repensar o ensino e

utilizarem-se do mated° dialetico pare ndo mais cairem na armadilha da

unilateralidade. A concepcâo dialetica do mundo visa ao todo e näo somente a

uma parte.

Assim sendo, a educe° deve ser apreendida em sua totatidade e, pare

isso, deve-se repensar o ensino, o trabalho do professor, as instáncias de

domineo econOmica e sOcio-cultural, e as relagees de poder, a hegemonia.

0 trabalho intelectual do professor exige um exercicio de transformer)

estrutural da organizer) escolar que se integra a transformacão estrutural mais

ample da sociedade da qual ele participa, Canto mediante sua agar), como cidadão,

quanto pela educacào da consciencia que a agâo pedagOgica produz. 0

intelectual, portanto, a dirigente a tat direo tern uma natureza potitica que visa a

construcão de uma nova sociedade.

Quanto ao ensino da mimics, a interseo de procedimentos oriundos do

processo de ensino-aprendizagem näo-formal e de principios pedag6gicos

estabelecidos e limitados petas grades curricutares das escotas de müsica facitita
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a relacâo entre professor e aluno e flexibiliza a absorgão dos novos conteudos

culturais a ambos. Segundo Oliveira:21

0 importante nessa reface-a professor - aluno a que haja uma interaedo
tornando o aprendizado tao prazeroso quanto frequentar uma roda (de samba
ou de choro).
Mostrar tal mOsica pars o aluno apenas apresentando os acordes no
instrumento, sem contato inicial corn a partitura, provoca nele urn aprendizado
"de ouvido ", fazendo corn que o aluno compreenda a mOsica tal como ela 6.
Tocar junto, verias vezes, apresentando outras formas, sugerindo outras
regi6es do brae° do cavaquinho; percebendo as partes da mOsica que o aluno
jä "decorou "e fazendo com que ele perceba o que ainda nao sabe, (...) pode
ser o melhor metodo.
A partitura se deverd aparecer quando a mOsica ja foi digerida e compreendida

pelt) aluno. 0 professor devere buscar urn reperterio variado que trabalhe
diferentes ritmos, como o maxixe, o baiao, a polca, o xOtis, etc. explorando
assim a mao direita do cavaquinho. Tambern buscar uma variedade de
compositores de choro e de samba tanto de apocas antigas quanto atuais. E
estimular a criatividade atraves de analises musicais, percebendo a forma do
choro. (p.26-27)

Poder-se-ia ainda justificar o emprego de tat procedimento considerando-se

a ado* dos principios estabelecidos pela metodologia dialetica, em oposicäo

metodologia traditional. Segundo Freire:22

A metodologia traditional a dedutiva, e baseia-se no aprendizado de conceitos
e de flogOes, dentro da relagão professor - alunos (...) Na metodologia dialetica,
o ponto de partida nao e o saber do educador, mas sim a préfica social dos
educandos E essa pretica que constitui o eixo em tomo do qual gira o processo
educativo. Antes de se elaborarem conceitos, é preciso extrair dos educandos
os elementos de sua pratica social: quem sao, o que fazem, o que sabem, o
que vivem, o que querem, que desafios enfrentam. Aqui, o conceito aparece
como ferramenta que ajuda a aprofundar o conhecimento do real, e iliac) a fazer
dele uma mera abstraeao.

(p.76-77)

21 OLIVEIRA, Luciana Santos Silva. Idem. p.26-27
22 FREIRE, Paulo & FREI BETO. Essa escola chamada vida — depoimentos ao rep6rter Ricardo

Kotscho. p. 76-77
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No ensino do cavaquinho ministrado na Escola de MOsica CETEP-

Quintino foram aplicados preceitos voltados para a pratica social do educando,

utilizando-se como ponto de partida principios do processo de aprendizagem não-

formal. Tal processo vem consolidar o trabalho elaborado pet() professor e

executado pelo aluno, gerando a interacäo entre ambos.

0 aluno, assim como a linguagem e os habitos, traz consigo uma pratica

musical vivenciada desde a infancia em sua comunidade. Ja possui os prOprios

padrees ritmicos pertencentes a cultura do samba, sabendo inclusive tocar "de

ouvido" diversos instrumentos.

Entretanto, no processo de aprendizagem formal o aluno sente-se

constrangido ou mesmo excluido devido ao alto nivel exigido de compreensâo

teOrico-musical.

Por fim, o que se quer argumentar a que o aluno valorizado em sua pratica

social certamente ampliara seus conhecimentos sOcio-culturais e os relativos

tecnica do cavaquinho.
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6. Conclusdo

O cavaquinho, pequeno cordofone de origem portuguesa, 6, ao lado do

viola°, urn dos instrumentos musicals mais utilizados na culture popular brasileira,

dos folguedos a mUsica popular, de funciao reconhecida em todo o territOrio

nacional.

Sua presence no Brasil 6 registrada a partir da segunda metade do seculo

XIX, sendo provevel que tenha ingressado no pals nas primeiras decades do

seculo XVIII, proveniente de Portugal.

Entre as decades de 1870 e 1930, o aprendizado deste instrumento foi

realizado atraves de processos de ensino-aprendizagem Warp-formal, transmitidos

por tradicâo oral, o que a justificado pela ausancia de ediciies de matodos ou

professores de mOsica especializados.

O preconceito imbuido na sociedade propiciava a exclusão e	 a

marginalize* dos miasicos, e, por conseguinte, dos instrumentos. Em geral, os

sambistas eram perseguidos pela policia e presos apenas por estarem portend° a

cavaquinho, o violâo ou o pandeiro.

A partir da primeira metade da decade de 1930, corn a edigão e publicacäo

de metodos de cavaquinho , a histOria do ensino do instrumento no Brasil se

transformou. Comecou a ser ministrado informalmente por mUsicos profissionais,

e, a partir da decade de 1950, surgem na Cidade do Rio de Janeiro academias e

conservatOrios particulares de mUsica, oferecendo cursos regulares para

instrumentos musicals diversos, como o piano, o acordeao, o violâo e o

cavaquinho.
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No caso do cavaquinho, as escolas de mirsica ensinavam o

acompanhamento harmOnico corn series de acordes comuns usados na mtasica

popular brasileira, sendo que algumas dessas seqOancias eram registradas nos

metodos de cavaquinho ou de viola° impressos ate o momento.

A partir da decada de 1950, o aprendizado do instrumento passou a ser

adotado de acordo corn os padrOes convencionais estabelecidos pelas academias

de mÜsica, implicando em uma mudanca no processo de ensino-aprendizagem,

classificado a partir de ante° como "formal".

Recentemente, muitas escolas de mOsica promovem o ensino do

cavaquinho utilizando-se de metodologia moderna que adota a harmonia funcional

como referenda, o exercicio da leitura melOdica e da teoria musical, muitas vezes

aplicada simultaneamente ou antes de o aluno estar em contato corn o

instrumento.

No entanto, o professor enquanto agente transformador da sociedade, deve

utilizar um matodo que valorize a pratica social do aluno. A combinaceo de

procedimentos do processo de ensino—aprendizagem não-formal corn principios

pedagOgicos estabelecidos pelas grades curriculares das escolas de mOsica

constituem uma vertente didatica que visa a educageo como um todo.

A trajetOria do ensino do cavaquinho no Brasil ate os dias atuais e a

situacão problema apontada e vivenciada pelo autor desta monografia, na funcao

de professor em uma Escola POblica de Mimica da Rede Estadual, foram o tema

central do trabalho que privilegiou a pratica social do aluno apoiada na

metodologia dialetica e fundamentada em autores como Paulo Freire, Moacir

Gadotti e Antonio Gramsci.
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