A MÚSICA COMO RECURSO DIDÁTICO NAS ESCOLAS

Izabel Sadalla Grispino *

Um acontecimento pessoal aproximou-me do coral Madrigal Revivis da USP/Ribeirão Preto.
Sou autora, letra e música, do “Hino do Centenário da Igreja São Mateus”, Igreja-matriz de
Guariba. O coral esteve presente à missa solene, realizada em comemoração ao centenário da
Igreja. Entre outras peças, que abrilhantaram a apresentação, o coral cantou, com
extraordinária beleza, o Hino, em quatro vozes, num arranjo do talentoso José Gustavo Julião
de Camargo, integrante do coral.

Conheci, na ocasião os componentes do coral, a figura exponencial de seu diretor artístico e
regente titular, o maestro Sérgio Alberto de Oliveira, uma pessoa que traz a música na alma. O
coral como um todo falou-me; cativou-me pelo profissionalismo, pela arte, pela técnica, pela
afetividade. Constatei a presença de jovens formandos, lutando pela afirmação no mercado de
trabalho, mas colocando em peso de igualdade o ideal, o deleite pela música. O coral é um
misto de pessoas jovens e de mais idade, prevalecendo o aspecto jovem. Jovens que são
exemplo, que são alento, que batalham para difundir o belo, difundir o bem, povoar o mundo de
sentimentos de paz, de solidariedade que a música inspira, que propiciam, com suas lindas
vozes, o cultivo da espiritualidade, espalhando cultura humanística.

O Coral Madrigal Revivis, do campus, em 20 de novembro de 1999, venceu o Mapa Cultural
Paulista, o mais importante concurso do Estado. Foi o primeiro coral da região a receber o
prêmio, ofertado anualmente pela Secretaria Estadual da Cultura, em que participam centenas
de cidades. Ele é, sem dúvida, um patrimônio cultural que orgulha a cidade de Ribeirão Preto.

A música vem, com força, sendo redescoberta em seus variados ângulos, exaltada como
portadora de equilíbrio. Nos hospitais é cada vez mais recomendada, como terapia aos
doentes. A música acalma, suaviza a dor, incentiva a capacidade de sonhar, abre as portas da
esperança. Ela se encarrega de levantar o astral do doente, encorajando-o à recuperação.

Nas escolas, um fundo musical nas salas de aula, em determinadas situações – com peças
clássicas, suaves, peças inesquecíveis de Mozart, Schubert, Chopin, Beethoven, Mendelssohn,
Handel, Villa-Lobos entre outros – educa para a música, sugere, desperta o sonho, a
criatividade, a imaginação, trabalha a alma, ajuda na concentração, na elaboração de textos e
de poemas. A poesia é um outro valioso recurso didático de que a escola deve se apropriar.
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Enseja ao aluno externar seus sentimentos, expor sua visão de mundo.

Já há experiências pedagógicas concretas da utilização da música, em formação de corais,
para a recuperação de alunos rebeldes, dispersos, problemáticos. Os alunos se envolvem na
atividade, se entusiasmam pelo protagonismo nas apresentações, quer na escola, quer na
comunidade e passam a ser mais responsáveis. O prazer da música contamina e traz o prazer
de estudar; muda o ambiente e a aprendizagem melhora gradativamente.

A música na escola não se constitui mais em uma disciplina específica como era antigamente,
mas há várias maneiras de introduzi-la no currículo, de abrir-lhe um espaço, em trabalhos
individuais ou coletivos, isolados ou interdisciplinares. A escola deve, inclusive, voltar, através
dela, a desenvolver o sentimento cívico, o amor à pátria, fazendo os alunos cantarem os hinos
pátrios.

A música, segundo recentes descobertas, não é privilégio do gênero humano. A revista
Science publicou resultado de pesquisas assinalando de que no reino animal o gosto pela
música existe há dezenas de milhões de anos. Há um instinto musical que antecedeu, em
muito, a raça humana e pode estar bastante difundido na natureza, diz a revista.

A biomusicologia estuda o papel da música em todas as coisas vivas. Mostra não ser privilégio
dos seres humanos a habilidade de compor música; um certo número de animais produz
música e não apenas sons e trinados esparsos ou cacofonia. Uma análise de melodias
entoadas por pássaros e baleias corcundas – também chamadas jubartes – mostrou que esses
animais convergem para as mesmas opções acústicas e estéticas e seguem as mesmas leis
de composição melódica proferidas pelos humanos. Dizem os pesquisadores que as jubartes
machos usam ritmos como os encontrados na música humana e frases musicais de duração
similar. As baleias têm um alcance vocal de no mínimo sete oitavas, mas tendem a cantar
cadenciadamente, com intervalos musicais, ao invés de passar rapidamente de uma oitava
para outra, ou seja, cantam dentro de uma clave. Outro fato impressionante é que as músicas
das jubartes têm refrões e rimas.

Os pássaros também compõem músicas com as mesmas notas, variações rítmicas, padrões
harmônicos e relações de tons encontrados em composições humanas. O tordo-eremita canta
na chamada escala pentatônica, na qual as oitavas são divididas em cinco notas. A
corruíra-do-brejo da Califórnia, canta até 120 temas, em uma única “sessão”, com cada tema
repetido por seu vizinho imediato, numa espécie de diálogo sonoro.
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Alguns pássaros usam até instrumentos, escrevem os pesquisadores. A cacatua da Austrália
escolhe um tronco de árvore com determinada ressonância e em seguida arranca um de seus
galhinhos para usar como baqueta.

Se há um instinto musical, se a música é inerente ao ser humano, à natureza, ela deve se
constituir em força propulsora de sublimes realizações.

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em janeiro/2001)
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