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Música nas escolas em ritmo lento

ustave Flaubert recomendava aos escritores que levassem pacatas vidas 
burguesas e enlouquecessem na sua obra. Arthur Conan Doyle seguiu 
a receita de Flaubert ao contrário. Sua criação mais conhecida, Sher-
lock Holmes, era a personificação do pensamento racional e da lógica 
dedutiva e levava a vida de um correto cavalheiro inglês. Nem as suas 
excentricidades − ou o seu gosto por cocaína – destoavam muito do 

padrão vitoriano. E não há notícia de que Holmes tenha alguma vez recorrido ao 
sobrenatural para resolver um caso. Já seu autor era um irracional assumido, ligado 
em ocultismo, sempre pronto a acreditar em manifestações metafísicas, por mais 
improváveis que fossem.

No fim do século 19, a Inglaterra 
foi tomada por uma crença obsessiva 
em fadas. A nova arte da fotografia 
teve muito a ver com a propagação 
da mania, entre ingleses de todas as 
idades e todos os tipos, inclusive in-
telectuais e cientistas. Fotos de nin-
fas aladas borboleteando entre flores 
convenceram muita gente grande da 
existência do fenômeno, que chegou 
a ser assunto no Parlamento. E Co-
nan Doyle foi dos primeiros a acre-
ditar e defender a autenticidade das 
fotos e das fadas. E acreditou nelas 
até morrer.
Pode-se imaginar a reação de Sher-
lock Holmes ao saber das convicções do seu autor.
– Fadas, Watson. Ele acredita em fadas.
– Pelo menos ele nos poupou das suas crenças malucas, Holmes. Se bem que...
– O que, Watson?
– Sempre achei que havia algo de sobrenatural nos seus poderes de dedução.
– Bobagem, Watson. Uso apenas a razão e o senso comum com, talvez, um toque 
de gênio. Que, aliás, foi ele que me deu.
– Estranho caso de um escritor que concentrou a sanidade na sua literatura para 
poder enlouquecer na sua vida.
– Mais um dos muitos mistérios da condição humana, Watson.
– Onde você vai, Holmes?
– Buscar a sabedoria da cocaína. A única forma de metafísica que me permito.
  APRÉS DRUMMOND
(Da série “Poesia numa hora dessas?!”)

Mundo, mundo, vasto mundo
se eu me chamasse Eike Batista
não seria uma rima
mas seria uma solução.

Ao contrário
m assunto que ainda não pegou o “embalo” nas escolas do 
Brasil: o ensino obrigatório de música. A Lei 11769/2008 
fez uma pequena, porém importante alteração à LDBEN 
de 1996, implementando a obrigatoriedade da música nas 
escolas. O que se vê, por enquanto, são tímidas e isoladas 

iniciativas de escolas e de alguns municípios. 
O tema não é novo. Muitas escolas, geralmente privadas, 

continuaram investindo na música como diferencial de ensino, mesmo 
não sendo obrigatório. Rodas cantadas, corais, bandas marciais, conjuntos 
musicais, festivais de canções, constituem a resistência ao vazio deixado 
pelas leis de ensino das últimas décadas. E é comum ainda ouvir de 
gerações anteriores sobre o entusiasmo que tinham com o ensino de 
música na escola. 

Demorou alguns anos para a música voltar ao currículo de maneira 
oficial. Mas o movimento global das indústrias culturais e dos sistemas 
de ensino nunca deixou de acreditar no poder da música como produtora 
de significados, como um recurso da cidadania, ou como simples objeto 
de consumo. E as nações interessadas no desenvolvimento social e 
econômico têm a música como inseparável e indispensável na educação 
dos seus cidadãos.

É uma opção pedagógica-cultural que visa à formação social e 
política diferenciada, com sujeitos mais sensíveis no cuidado de si e no 
entorno social. As artes neste contexto têm um significado específico 
num projeto de desenvolvimento, de qualificação e de cidadania.

É necessário o engajamento maior do poder público, a contratação 
de licenciados em música e a valorização da multiculturalidade brasileira 
e mundial para caminhar junto aos novos significados das práticas 
musicais contemporâneas.
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