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RESUMO 
 
 

Este trabalho de pesquisa buscou desvelar como Izaíra Silvino Moraes concebeu um projeto 

educativo musical na Universidade Federal do Ceará a partir de sua atuação a frente do Coral 

da UFC durante os anos 1980, sendo de fundamental importância o enfoque da história de 

vida da Maestrina para revelar como a sua trajetória formativa foi constituindo sua visão 

pedagógico-musical, que contribuiu para o processo de institucionalização da Música como 

saber-fazer acadêmico na Universidade, deixando ressonâncias nos projetos dos cursos ou na 

política de formação de professores de Música que atualmente existe no curso de Música – 

Licenciatura da UFC. Assim, focaremos a “luz” em Izaíra (a destacando como protagonista) 

para iluminarmos parte da história da Educação Musical na UFC. Para alcançar esse objetivo 

de estudo elegemos a História Oral como a metodologia básica para a realização desta 

pesquisa, utilizando a entrevista semi-estruturada como o principal procedimento para a coleta 

e produção dos dados a serem analisados e apresentados. Dessa maneira, esta investigação 

propôs uma pesquisa de abordagem qualitativa exploratória e do tipo estudo de caso, pois 

enfoca a trajetória de formação e fazer musical de Izaíra Silvino a partir da narrativa de sua 

história de vida, na qual é destacada a sua atuação (prática musical educativa) junto ao Coral 

da UFC, que constituí a temática de interesse pesquisada. O referencial teórico contou com as 

contribuições de Larrosa (2002), Tardif (2010), Adorno (1995), Freire (1979, 2002), adotando 

o conceito de experiência como um termo chave para descrever e discutir a formação 

humana-estética-pedagógica-política de Izaíra, compreendendo a experiência, a partir das 

leituras dos autores citados, como um momento de construção de sentidos que constituem 

fazeres e saberes ao sujeito que a vive. 

 

Palavras-chave: Memória. Experiência. Formação. 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

Cette recherche a voulu dévoiler comment Izaíra Silvino Moraes a conçu un projet éducatif de 

musique à l'Université Fédérale de Ceará, selon sa performance devant le chœur de l'UFC au 

cours des années 1980, étant d'une importance fondamentale l'approche de son histoire de vie  

comme Maestrina pour révéler comment sa carrière formative a construit sa vision 

pédagogique et musicale laquelle a contribué au processus d'institutionnalisation de la 

musique comme savoir-faire académique à l'Université laissant des résonances dans les 

projets des cours ou dans la politique de formation des enseignants qui actuellement suivent la 

licence en musique à l'UFC. Ainsi, nous allons nous concentrer sur la « lumière » chez Izaíra ( 

en la mettant en évidence comme protagoniste) pour éclairer une partie de l'histoire de 

l'éducation musicale à l'UFC. Pour atteindre cet objectif d’étude, nous avons élu l’histoire 

orale comme méthodologie de base pour la réalisation de cette recherche à l'aide d'entrevues 

semi-structurées comme la procédure principale pour le prélèvement et la production des 

données lesquelles seront analysées et présentées. Ainsi, ce travail a proposé une recherche 

qualitative exploratoire étant une étude de cas, car il met l'accent sur la trajectoire de la 

formation et sur la façon par laquelle Izaíra Silvino fait de la musique selon la narration de 

son histoire de vie dans laquelle est mise en relief sa perfomence (pratique de l'enseignement 

de la musique) auprès du chœur de l'UFC, le sujet d'intérêt de la recherche. Les bases 

théoriques ont eu les contributions de Larrosa (2002), Tardif (2010), Adorno (1995) et Freire 

(1979, 2002), en adoptant le concept d'expérience comme une notion-clé pour décrire et 

discuter la formation humaine, esthétique, éducative et politique d’Izaíra, en analysant son 

vécu à partir de la lecture des auteurs cités comme un moment de la construction de 

significations qui constituent des pratiques et des connaissances pour celui qui les éprouve. 

Mots-clés: Mémoire. Expérience. Formation. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O percurso da pesquisa 

No início do ano de 2009 comecei um trabalho de pesquisa junto ao Projeto Bolsa 

Arte – Música, viabilizado pela Pró-Reitoria de Extensão da UFC, tendo como tema os 50 

anos de História do Coral da UFC. Sob orientação dos professores Elvis Matos e Erwin 

Schrader, foi realizada uma série de entrevistas junto aos sujeitos que fizeram/fazem parte da 

trajetória do grupo, no intuito de colher material para a celebração dos 50 anos do Coral da 

UFC. Tal celebração previa a realização das seguintes propostas: uma exposição e um 

documentário ou a elaboração de um livro. O objetivo central das entrevistas era traçar e 

analisar a trajetória do Coral enfocando o seu processo de constituição e afirmação a partir da 

perspectiva dos (ex-)coralistas1. 

Após o processo de realização e transcrição das entrevistas, as quais totalizaram o 

número de vinte e cinco, passamos à fase de análise dos relatos que foram recolhidos junto a 

alguns coralistas que participaram da trajetória do Coral da UFC. Tais coralistas constituíram 

os sujeitos daquela pesquisa, que adotou como recorte temporal o período que se estende da 

criação do grupo, em 1959, segundo Schrader (2002), até o ano de 2009, quando o Coral 

completaria seus cinquenta anos de existência. Durante essa fase de análise do material 

coletado, constatamos que o material obtido pelas entrevistas proporcionaria mais que uma 

reconstrução rica em detalhes da trajetória do grupo. O conteúdo que obtivemos propiciaria 

discussões relacionadas ao papel do Coral da UFC no cenário artístico de Fortaleza, mais 

especificamente no que se refere à difusão da Música Vocal, como também sobre o processo 

de formação musical e humana de seus integrantes. Sobre esta questão dos processos 

formativos desenvolvidos no Coral, observamos que diversas falas dos entrevistados 

apontavam e descreviam experiências de musicalização e humanização que aconteceram no 

grupo, e que foram importantes em suas trajetórias formativas. 

Em um dos depoimentos concedidos por um ex-coralista que participou do Coral 

durante a década de 1980, foi apontada a importância de sua participação nas atividades 

realizadas pelo grupo para despertar o interesse do trabalho com música como uma 

possibilidade a ser realizada. Dessa maneira, o espaço musical do Coral poderia funcionar 
                                                 
1Os trabalhos de Matos (2008), Moraes (2007) e Schrader (2002) foram desenvolvidos, essencialmente, a partir 

das experiências de sujeitos que foram/são regentes de coro. Em relação a esses trabalhos, a pesquisa iniciada 
em 2009 tinha a proposta de contribuir com o enriquecimento das reflexões sobre nossa história da Educação 
Musical (no âmbito da atividade de canto coral) trazendo novas perspectivas, já que tomava como principal 
fonte de dados para a realização do trabalho o estudo das memórias de (ex-)coralistas. 
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como um lugar para descobrir-se músico, para quem não teve acesso à Educação Musical 

formal ter a oportunidade de fazer-se músico, impulsionado a buscar desenvolver 

conhecimentos e práticas musicais. Segundo esse ex-coralista e hoje regente de corais em 

Fortaleza: 
[...] o Coral da UFC foi uma grande escola. Quando eu entrei no Coral da UFC eu 
nem fazia música ainda, eu fui fazer música depois, depois eu virei músico, virei 
regente. E estar no Coral da UFC naquela época era muito especial, era tudo muito 
especial, porque o coro, na minha leitura hoje, era uma experiência muito importante 
naquela época, e hoje eu consigo ver, pelo que eu aprendi, que o coro tinha uma 
técnica muito boa, e todos aprendiam um repertório maravilhoso, a própria técnica 
vocal com a dona Leilah, então era sempre uma experiência muito boa, e é difícil 
dizer o que foi mais especial. [...] o Coral da UFC foi referência nacional com 
relação ao movimento coral, e acredito que ele proliferou uma geração muito legal 
de musicistas, de novos regentes que hoje a gente tem aí trabalhando na cidade 
como músicos, que saíram do Coral da UFC, eu acho que é uma contribuição muito 
grande. Tem aí Erwin, Elvis, eu, a Aparecida, a Lili, vários, tem um monte de gente 
trabalhando com música, e está fazendo isso graças a essa intervenção do Coral da 
UFC. Eu me descobri musicista, e me descobri regente dentro do Coral da UFC. [...] 
graças ao Coral da UFC, eu hoje sou um regente de coro, trabalho na cidade 
essencialmente com atividade coral, não faço outra coisa, trabalho somente com 
isso, e acredito que outras pessoas estão vivendo com isso, que estão vivendo de 
música graças ao Coral2. 
 

Essa narrativa sugere que as vivências no Coral deixaram no entrevistado a 

impressão de que o grupo seria uma escola. Neste sentido, podemos dizer que o grupo 

proporcionou experiências formativas aos coralistas, que constituíram fazeres e saberes 

musicais gestados/elaborados a partir da experiência3 no coro.  

A vivência no Coral propiciou aos coralistas mais que formação musical, ofereceu 

o desenvolvimento das relações humanas no grupo. De acordo com o depoimento de outra ex-

coralista, além do trabalho com técnica vocal e repertório, que é o fazer básico de todo coro, a 

regente Izaíra Silvino4 

[...] fazia um trabalho de interação do grupo muito grande, em alguns momentos a 
gente se recolhia, ela marcava um encontro de um final de semana só pra gente 
trabalhar as relações humanas no Coral, porque ela achava que participar do Coral 
era ir além, era muito mais do que você só preparar um arranjo, era uma posição de 
relação humana e social com objetivos. Então eu acho que a grandeza do Coral foi 
que ele não se limitou, a música era a conseqüência de toda uma relação que ela 
trabalhava com o próprio grupo. Isso prendia o participante. A gente passou a ter 
uma vida, quer dizer, toda a minha vida social ela se deu em função desse 
movimento, foi uma das épocas em que eu digo que eu não me imagino sem ter 
passado pelo Coral, porque eu tive toda uma vida cultural, social, de relação humana 

                                                 
2Entrevista com o Professor Luis Carlos Prata Costa em 10/07/2009. 
3O conceito de experiência sobre o qual nos apoiamos para nossa discussão parte da leitura de Larrosa (2002). 

Para o autor, a experiência que toca ou acontece ao sujeito e o transforma faz que este responda ao acontecer 
dando-lhe um sentido, o qual Larrosa chama de saber da experiência. Esta discussão será retomada no capítulo 
2.  

4Maria Izaíra Silvino Moraes foi regente do Coral da UFC durante a década de oitenta. 
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e de amadurecimento que veio do Coral, o Coral pra mim foi uma escola de 
formação para além da música5. 

   

1.2 Coral da UFC: “coral-escola” 

Não apenas as narrativas dos coralistas apontam para a questão de que o Coral 

teria constituído um espaço formativo humano-musical. Identificamos, em pesquisa no 

material bibliográfico até então produzido sobre o grupo, que tal perspectiva também pode ser 

observada nas abordagens feitas por autores como Schrader (2002), Moraes (2007) e Matos 

(2008), para os quais o Coral poderia ser considerado uma escola de formação humano-

musical, ou, nas palavras de Moraes, um “coral-escola”. No livro ...ah se eu tivesse asas...6 

Moraes (2007, p.147) revela: “Muita gente que por lá passou dedicou-se à música ou 

enriqueceu sua vida com valores estéticos humanos vivenciados, pela primeira vez, naquele 

coral. [...] Assim, posso dizer que o Coral da UFC, nestes aspectos, foi um coral-escola”. 

O termo coral-escola, apresentado por Moraes (2007), aponta-nos uma forma 

sintética de expressar o que o Coral parece significar para muitos daqueles que fizeram parte 

da sua trajetória de fazer musical: um espaço que, apesar de não constituir uma instituição de 

ensino formal em música, funcionou como uma escola na qual se teria acesso a um 

desenvolvimento musical e humano. 

Dessa maneira, os dados recolhidos em 2009nas entrevistas com coralistas, bem 

como as informações obtidas na revisão bibliográfica, apontam para o Coral enquanto “coral-

escola”. As investigações de Moraes (2007) e Matos (2008) elucidam os trabalhos realizados 

pelo Coral durante a década de 1980, descrevendo e discutindo como foi concebido no coro 

um importante espaço/“projeto”7 de formação musical e humana.  

Entretanto, nos trabalhos desses dois autores, resta a seguinte lacuna: não há uma 

explicitação da relação entre a formação humana e musical de Izaíra Silvino e seu trabalho 

educativo musical a frente do Coral. Apesar de Moraes (2007) realizar um minucioso trabalho 

autobiográfico, incluindo uma descrição detalhada de seu trabalho como regente do Coral, 

resta a lacuna de relacionar determinadas experiências de sua história de vida com o projeto 

de coral-escola realizado no Coral. Nesse sentido, se é possível considerar o Coral da UFC 
                                                 
5Entrevista com Mônica Façanha Farias em 22/07/2009. 
6Trata-se de um livro no qual Moraes (2007) reflete sobre suas memórias, trazendo à tona relatos de vida, 

contando suas experiências, e entrelaçando suas narrativas de história de vida com a história da Educação 
artístico-musical no Ceará, destacando também seu trabalho como regente do Coral da UFC durante a década 
de 1980.     

7Destacamos o termo projeto entre aspas considerando que não houve, necessariamente, um plano pré-elaborado 
por Izaíra para a construção de um coral-escola,mas sim, a partir das experiências da Maestrina foram sendo 
constituídas ideias, planos e ações que contribuíram para o Coral realizar um trabalho enquanto tal. 
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uma escola, no qual foi concebido e constituído um “projeto” de coral-escola, como Izaíra 

chegou à concepção de tal projeto? Como na trajetória formativa percorrida por Izaíra foi-se 

gestando esse projeto educativo musical?  Qual a relação entre a história de vida de Izaíra e o 

seu trabalho educativo-musical na UFC?8 

 

1.3 A mudança de foco 

Durante o processo de entrevistas com ex-coralistas que fizeram parte da geração 

da década de 1980 no Coral da UFC, e também quando passamos à análise dos relatos 

colhidos, percebemos a constante presença da pessoa de Izaíra nos depoimentos. A 

Professora/Regente Izaíra aparece como protagonista na história do grupo durante a década de 

oitenta, quando esteve à frente do Coral. Tal percepção levou esta pesquisa a escolher trilhar 

um novo caminho, adotando um novo foco, deslocado da perspectiva dos (ex-) coralistas9 

para destacar a Regente Izaíra Silvino como protagonista. Dessa maneira, focaremos a “luz” 

em Izaíra para iluminarmos parte da história da Educação Musical na UFC. 

A partir dessa nova perspectiva, nosso objetivo geral visa buscar desvelar como 

foi concebido/constituído o “projeto” de fazer do Coral da UFC um coral-escola durante a 

década de oitenta, relacionando o percurso de formação humana e musical de Izaíra Silvino 

com o processo de gestação desse projeto, e como esse projeto contribuiu para o 

reconhecimento e a institucionalização do saber da Arte, principalmente da Música, na UFC.  

Para atingir tal objetivo faz-se necessário trazer a foco a história de vida10 de 

Izaíra Silvino, descrevendo e discutindo a trajetória formativa que a educadora percorreu, no 

qual foi sendo concebida a sua visão humana, estética, ética, política e pedagógica. Assim, 

estaremos destacando, principalmente, as experiências de formação vividas nos âmbitos 

                                                 
8Aproximamos a história de vida de Izaíra com o seu trabalho educativo-musical realizado no Coral da UFC 

(este último não deixa de ser parte da história de vida da Regente), no sentido indicado por Moraes (2007), 
segundo a qual, o coral costuma assumir a atitude do seu regente: [...] “estou ainda por conhecer um coral que 
não tenha a cor e o cheiro de seu regente, que não siga o rumo da visão de mundo de seu líder (ainda mais no 
caso da UFC, onde o coral não estava ligado a nenhum departamento de ensino)” (p.148). 

9O projeto inicial enfocava (ex-)coralistas como agentes/atores da pesquisa, buscando trabalhar a partir, 
essencialmente, das percepções apresentadas nos seus relatos orais, que traziam suas vivências no cotidiano de 
trabalho do Coral da UFC durante a década de oitenta. Assim, utilizaríamos parte das entrevistas que já haviam 
sido realizadas durante o ano de 2009, e buscaríamos reelaborar o roteiro de perguntas, incluindo questões que 
ainda não estavam postas naquele ano (2009), para iniciar novo processo de entrevistas, focando apenas 
sujeitos que fizeram parte do contexto dos anos oitenta. 

10Segundo Chizzotti (2006, p.101-102): “História de vida é um relato retrospectivo da experiência pessoal de um 
indivíduo, oral ou escrito, relativo a fatos e acontecimentos que foram significativos e constitutivos de sua 
experiência vivida. [...] A história de vida narra a vida de um indivíduo ou de um grupo, apoiando-se em 
variadas fontes de informação além do relato do sujeito, como documentos, entrevistas ou quaisquer outras 
fontes que contenham informações sobre os fatos, o contexto e a própria pessoa”. 
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familiar e escolar; buscando, também, apresentar diferentes espaços e contextos educativos 

nos quais ela foi formada. 

Além disso, também é importante delinear e discutir o “projeto/programa" de 

educação musical e de inovação de coral proposto/construído por Izaíra Silvino. Tal projeto 

diz respeito à constituição de um coral-escola, que trouxe uma ruptura na concepção 

“tradicional” de fazer coral11, e produziu uma geração de musicistas e regentes. Nesse 

sentido, cabe investigar algumas questões complementares: por que ela adotou essa postura de 

educação musical e de renovação do fazer coral e quais as reverberações disso nos projetos 

dos cursos ou na política de formação de professores de Música que atualmente temos na 

UFC? Qual o papel da Professora Izaíra para termos hoje ensino de Música na UFC?12 

 Dentre as reflexões realizadas a partir do processo de análise das entrevistas 

colhidas em 2009, observamos que as considerações relacionadas ao papel formativo musical 

e humano no Coral, são mais recorrentes nas narrativas de coralistas que participaram do 

grupo na década de 198013; e nas abordagens de autores que enfocam o trabalho do Coral 

durante esta mesma década, como: Schrader (2002), Moraes (2007) e Matos (2008).  

Nas entrevistas percebemos que em todas as épocas se falou de formação, mas nos 

anos oitenta houve uma intensificação desse aspecto nas falas, trazendo inclusive a 

consideração de que o Coral funcionou como uma espécie de escola para os coralistas que 

fizeram parte da trajetória daquele período. Corroborando com essa afirmação, destaco mais 

um trecho de depoimento de ex-coralista da década de oitenta, para quem o coral seria uma 

escola. 
E da Izaíra, não tem um regente hoje que não tenha um pouco dessa escola que teve 
o Coral da Universidade Federal, regido por ela. Então, quando se retomou o Coral 
com a regência da professora Izaíra Silvino, se formou uma escola de música 
informal, e essa escola de música formou muitos regentes. A Aparecida Silvino, o 
próprio Elvis. O Erwin que é discípulo do Elvis, que foi do Coral Zoada, o Prata, eu 
trabalho mais na área de coral infantil [...]14 
 

Essa constatação conduziu-nos a estabelecermos a década de oitenta, período no 

qual Izaíra Silvino esteve à frente do Coral da UFC como sua regente, como o recorte 

temporal (contexto) no qual aprofundaremos este trabalho de pesquisa, entretanto, como 

enfocaremos a história de vida de Izaíra, estaremos fazendo incursões em diferentes 
                                                 
11“Como regente do Coral da UFC, é responsável pela introdução da gramática do coro cênico no Ceará – anos 

oitenta – (como fizeram os Maestros Samuel Kerr, em São Paulo, e Marcus Leite, no Rio de Janeiro)”. 
Disponível em: <http://izairasilvino.com.br/category/galerias/>. Acesso em: 30 fev. 2012. 

12Atualmente a UFC conta com três cursos de licenciatura em Música, instalados, respectivamente, nas cidades 
de Fortaleza, Sobral e no Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte. 

13As entrevistas realizadas no ano de 2009 foram feitas com coralistas que estiveram no Coral nas décadas de 
1960, 1970, 1980, 1990, até o ano de 2009. 

14Entrevista com a Regente Lili (Aurelice Lima Souza) em 21/07/2009. 

http://izairasilvino.com.br/category/galerias/
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temporalidades (neste caso, tempos sociais), por exemplo: o tempo da infância e da escola de 

Izaíra15. 
 
 
1.4 Canto coletivo 
 

Pode-se dizer que as origens do canto coral estão perdidas no tempo, entretanto é 

possível considerar que as primeiras melodias foram proferidas durante o canto coletivo de 

tribos primitivas em rituais místicos/sagrados para clemência e agradecimento aos deuses. 

A origem da palavra coral provém do latim medieval choralis, relativo a coro, 

canto; adaptado do grego khorós, representando um conjunto de dançarinos ou de cantores 

(coro de dança, coro musical) (HOUAISS, 2007). Assim, o termo choros, nascido na Grécia, 

diz respeito aos grupos de cantores e dançarinos que uniam suas vozes para formar melodias 

distintas entre si. Com os gregos, o coro teria ultrapassado os limites religiosos e adentrado as 

festividades populares.  

O Cristianismo, no século I, em Roma, converte aquela expressão em Chorus, 

que se refere ao conjunto de pessoas que exerce o canto ou a abside – parte da Igreja 

construída em formato poligonal – próxima ao altar, isolada dos fiéis pela presença de uma 

porta de grades; é onde atualmente está localizado o órgão. A Igreja Católica Apostólica 

Romana utilizou a música com a intenção de transmitir palavras litúrgicas e atrair mais fiéis 

para sua fé em expansão, depois que o imperador romano Constantino I permitiu a liberdade 

de culto, no ano 313.16 A partir do século XVI, quando Lutero liderou a Reforma Protestante, 

foi reforçado o uso do canto coral em ambiente religioso, quando foi criado o Coral Luterano, 

e dividiu-se o coro em quatro vozes (duas femininas, soprano e contralto, e duas masculinas, 

baixo e tenor). 

Segundo Pereira e Vasconcelos (2007, p.99-100), “o canto coral, em seus diversos 

aspectos e manifestações, está presente na grande maioria das culturas mundiais, o que mostra 

que esta atividade é um tipo de ação especificamente social, cultural e humana”.  

No Brasil, os corais foram introduzidos pelos jesuítas, no final do século XVI, 

como uma prática pedagógica em suas escolas, visando catequizar os povos indígenas. Em 

                                                 
15Essas diferentes temporalidades dizem respeito aos diferentes tempos e contextos formativos vivenciados por 

Izaíra. As categorias: tempo da infância, tempo da escola, foram apropriadas de Tardif (2010), o qual apresenta 
a categoria de tempos sociais, na qual encontramos as seguintes subdivisões: “tempo da infância, da escola, da 
formação profissional, do ingresso na profissão, da carreira...” (p.104). Tal referencial teórico está apresentado 
no capítulo 3. 

16Informações disponíveis nas seguintes páginas 
eletrônicas:http://www.usp.br/espacoaberto/arquivo/2005/espaco62dez/atualiza/cultura.htm; 
http://www.infoescola.com/musica/canto-coral/. Acesso em: 20 out. 2012. 

http://www.usp.br/espacoaberto/arquivo/2005/espaco62dez/atualiza/cultura.htm
http://www.infoescola.com/musica/canto-coral/
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nosso país, o movimento educativo musical de maior expressão promovido pelo Estado 

durante as décadas de 1940 e 1950 foi a formação de coros escolares, que era chamado de 

coro orfeônico, ou orfeão.17 

O ensino do Canto Orfeônico nas escolas públicas foi implementado por um 

alinhamento entre Villa-Lobos e o governo de Getúlio Vargas, através do Decreto Lei nº 

18.890 de 18 de abril de 1931 (SCHRADER, 2002, P.33). Villa-Lobos acreditava que por 

meio da prática do canto coletivo nas escolas brasileiras seria cultivada uma consciência 

musical nacional, estimulando assim o desenvolvimento do sentimento de pertencimento e 

integração a uma nação. Segundo Villa-Lobos: 
O canto coletivo, com o seu poder de socialização, predispõe o indivíduo a perder no 
momento necessário a noção egoísta da individualidade excessiva, integrando-o na 
comunidade, valorizando no seu espírito a idéia da necessidade de renuncia e da 
disciplina ante aos imperativos da coletividade social, favorecendo, em suma, essa 
noção de solidariedade humana, que requer da criatura uma participação anônima na 
construção das grandes nacionalidades. (apud SCHRADER, 2002, P.34). 
 

O Canto Orfeônico contribuía para a difusão dos princípios de coletividade e 

civismo, que eram ideias condizentes com o contexto político da época. Segundo Furlanetto 

(2007, p.284), “essas concentrações orfeônicas [...] não visavam o apuro artístico, nem grande 

perfeição técnica, mas contribuíram grandemente para a difusão do canto coletivo e 

despertaram o gosto pela música nas escolas”. De acordo com Amato (2006, p.152), “a 

organização da música vocal na rede oficial de ensino [...] permitiu uma maior veiculação da 

música entre a população brasileira por muitas gerações, em um processo de democratização e 

de valorização cultural.” A prática do Canto Orfeônico seria substituída pela Educação 

Musical no início da década de 1960, pela Lei 4.024/61, provocando grandes mudanças no 

cotidiano musical escolar.  

Na atualidade, segundo Junker (1999), o movimento de canto coral pode ser 

analisado sob duas vertentes, nos âmbitos: social (como uma atividade societária) e 

educacional. No ambiente social, o canto coral tem acontecido como uma manifestação 

cultural não discriminatória, na qual pessoas de vários segmentos da sociedade se reúnem 

com o fim comum de buscar uma realização cultural através da experiência da sensibilidade 

estética. Tal fazer depende da iniciativa de algum agente societário, seja uma instituição 

(como a UFC), ou até mesmo indivíduos idealistas iniciadores/organizadores da própria 

atividade coral (como os regentes do Coral da UFC destacados nesta pesquisa: Orlando Leite, 

                                                 
17“Este nome vem da figura mitológica grega, Orfeu, deus da música e da poesia, revelando a associação global 

artística que os gregos faziam”. Retirado de “DOC - Origem do coral – Operaprima”, Disponível em: 
www.operaprima.mus.br/textos/origem-do-coral.doc. Acesso em: 20 out. 2012. 

http://www.operaprima.mus.br/textos/origem-do-coral.doc


19 
 

Katie Lage e Izaíra Silvino18 – a última, protagonista desta pesquisa). Nesse contexto, 

geralmente o canto coletivo é realizado de forma amadorística. Pois a grande maioria dos 

gêneros corais existentes no Brasil não estão vinculados a instituições educacionais musicais, 

ou seja, não visam especificamente a formação musical dos coralistas. Quanto ao âmbito 

educacional, observa-se que grande parte das práticas de musicalização na escola ocorre por 

meio de atividades corais. 

 Segundo Junker (1999), dependendo de fatores como o contexto específico que 

causará objetivos e estruturas musicais e administrativas diferentes, os grupos corais podem 

ser classificados em diferentes gêneros. Baseando-se na classificação sugerida pelo autor 

podemos ainda dividir os coros em amadores e não-amadores. Os primeiros seriam os corais: 

de empresa, religiosos ou sacros, independentes, infanto-juvenis, comunitários, 

universitários, de escolas secundárias. Enquanto os segundos coros seriam: de escolas 

técnicas e superiores de música, líricos e sinfônicos. Nestes termos, o Coral da UFC, durante 

a década de oitenta, e outros corais universitários brasileiros que apresentam características 

não-profissionais, no sentido de que os seus integrantes não são, necessariamente, músicos ou 

estudantes de música, constitui uma situação comum nas universidades brasileiras. 
No Brasil, existe uma situação interessante em relação aos corais universitários. 
Existem alguns grupos que são ligados diretamente à reitoria através de [...] pró-
reitorias de assuntos ou ações comunitárias e não ligados a departamentos de 
música. Muitas vezes esses grupos foram originados nos Campus em conseqüência 
de atividades da comunidade sem a iniciativa do departamento de música 
propriamente dito. Desta forma, com a solidificação do movimento na universidade, 
estes grupos se tornaram uma atividade comunitária e de representatividade externa 
(quando necessário) da instituição a que estão ligados. Poucos são os corais 
universitários no país ligados ao departamento de música (Idem, ibidem, p.3) 
 

Nesse sentido o Coral da UFC, na década de oitenta, estava vinculado à Pró-

Reitoria de Extensão, não sendo ligado a nenhum departamento de artes, ou música, pois o 

mesmo ainda não havia sido instituído na Universidade Federal do Ceará. Seus integrantes 

eram pessoas da comunidade acadêmica e não acadêmica, contando com uma maioria 

absoluta de coralistas sem formação musical. Assim, a regente precisava implementar ações 

que suprissem a ausência de um processo formativo musical dos participantes. 

Apesar de a história da Educação Musical brasileira do século XX apresentar 

exemplos de esforços pela democratização do ensino de música através das escolas formais, 

como a implantação do projeto de educação musical nacional por meio do Canto Orfeônico, 

instituído por Villa-Lobos, a partir do início da década de setenta, com a introdução da 

                                                 
18Os trabalhos do maestro Orlando Leite, e das maestrinas Katie Lage e Izaíra Silvino, a frente do Coral da UFC, 

são focados no capítulo 4. 
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Educação Artística nos currículos escolares de 1º e 2º graus, o ensino de música foi 

gradualmente desaparecendo das escolas, pois muitos dos professores que eram responsáveis 

pela prática pedagógica polivalente da Educação Artística (dando aulas de música, teatro, 

artes plásticas e dança), não possuíam formação adequada para ministrarem conteúdos para 

formação musical. A partir dessa situação 
A educação musical tornou-se, então, privilégio de uns poucos, pois a maioria das 
escolas brasileiras aboliu o ensino de música dos currículos escolares devido a 
fatores como a não-obrigatoriedade da aula de música na grade curricular e a falta de 
profissionais da área, somando-se a isso os valores culturais e sociais que regem a 
sociedade brasileira (MATEIRO, 2007, p.2). 
 

Nesse contexto, alguns poucos meios de contato com situações formais de ensino 

musical seriam: conservatórios, escolas de música e professores particulares; meios que não 

são acessíveis a qualquer pessoa. Nessa realidade do ensino musical brasileiro, não podemos 

perder de vista a importância dos espaços não-formais que contribuíram e ainda contribuem 

para a formação musical daqueles que por questões de natureza econômica não podem ter 

acesso ao conhecimento em escolas formais de música. Tais espaços, como grupos corais e 

bandas de música, constituem-se como verdadeiros nichos de democratização do 

conhecimento musical. Segundo Nascimento (2006, p.94), “um grande número de músicos 

profissionais recebe alguma influência por meio da banda de música em sua formação 

musical”. Falando especificamente sobre a realidade das bandas de música existentes no 

interior do Estado do Ceará, Almeida (2010) afirma:  
Atualmente, as bandas podem ser meios alternativos de acesso à educação musical 
no Estado do Ceará, principalmente para os jovens, uma vez que elas são a 
manifestação musical mais presente e a que se encontra mais infiltrada nas camadas 
populacionais de menos poder aquisitivo. Nessa perspectiva, o fator de inclusão 
social se torna importante, sobretudo em relação à democratização do acesso ao 
ensino musical (p.50). 
 

A partir dessas considerações, situamos o Coral da UFC como um desses diversos 

espaços não-formais que cumprem o papel de tornar acessível a formação e o fazer musical, 

pois, com a escassez da educação musical escolar na educação fundamental e média, muitas 

vezes o ensino e aprendizado de música sobrevive de forma oculta, em atividades 

extracurriculares, em projetos comunitários ou em atividades extensionistas, como é o caso do 

Coral. 

Este estudo desenvolveu-se no âmbito da Educação Musical, realizando diálogos 

entre os campos da Educação, Música e História, visando construir uma descrição e discussão 

sobre a atuação da protagonista Izaíra Silvino na constituição do campo pedagógico da 

Educação Musical na UFC. Focando a história de vida da professora, buscamos compreender 
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como seu processo formativo humano musical contribuiu para a constituição de um projeto 

educativo musical para a Universidade.19 

O trabalho apresenta-se dividido em três capítulos, além da introdução. O capítulo 

2, intitulado Memória e Protagonismo, trata dos procedimentos metodológicos e os aspectos 

teóricos que deram suporte a realização da pesquisa. Nesse é destacado a metodologia de base 

para a produção dos dados tratados na investigação: a História Oral. Assim, foi delineada uma 

descrição e discussão sobre tal método. Também destacamos a perspectiva teórica do 

protagonismo histórico, o qual fundamenta nosso enfoque na atuação da Regente Izaíra 

Silvino. Além da apresentação dos autores consultados e categorias apropriadas para a 

organização temática e reflexões da pesquisa.  

No capítulo 3 destacamos a trajetória formativa humana e musical de Izaíra por 

meio de sua história de vida no intuito de evidenciar a constituição de sua personalidade, 

destacando sua formação familiar, escolar, musical, política e pedagógica. Desvelar o 

processo de formação da Regente é de suma importância para destacarmos suas ressonâncias 

na constituição do projeto educativo musical desenvolvido pela ela em sua atuação a frente do 

Coral da UFC.    

Quanto ao capítulo 4, além da voz da protagonista, enfocada no capítulo 3, 

entraram em cena as vozes de ex-coralistas que fizeram parte do Coral da UFC sob a regência 

da maestrina Izaíra Silvino. Suas falas contribuíram para enriquecer nossa discussão sobre o 

projeto educativo musical desenvolvido pela regente junto ao grupo, e às comunidades 

acadêmica e não acadêmica. Para isso, retomamos algumas entrevistas que haviam sido 

realizadas durante o ano de 2009. Nesse capítulo buscamos evidenciar o processo de gestação 

do projeto de coral-escola e de educação musical na Universidade, destacando o papel de 

Izaíra na luta pela conquista da institucionalização da Arte, especialmente a Música, como 

fazer e saber acadêmico. 

 

 
 
 
 
                                                 
19Segundo pesquisa realizada por Goretti (2009, p.18), na UFC, desde a década de 1950, se delineiam discussões 

em torno da importância da formação de professores de música, tomando forma na década de 1980, “período 
de grande efervescência no campo musical da cidade de Fortaleza. Todavia, somente nos anos de 2003 as 
antigas discussões se intensificam, dando início ao processo de elaboração de uma proposta de criação do curso 
de Educação Musical. Esse procedimento culmina no ano de 2005 como a aprovação do curso em todas as 
instâncias da Universidade”. 
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2 MEMÓRIA E PROTAGONISMO 
 
2.1 Procedimentos metodológicos 
 

Esta investigação propõe uma pesquisa de abordagem qualitativa exploratória20 e 

do tipo estudo de caso, pois enfoca a trajetória de formação e fazer musical de Izaíra Silvino 

Moraes a partir da narrativa de sua história de ida, na qual é destacada a sua atuação (prática 

musical educativa) junto ao Coral da UFC durante a década de 1980, que constituí a temática 

(o tema) de interesse desta pesquisa21.  

Nos termos de Gil (2009, p.138), o estudo de caso é aquele que define uma 

unidade-caso, a qual, em sua acepção clássica, refere-se a um indivíduo num contexto 

definido. Assim, a unidade-caso do presente trabalho foca o sujeito Izaíra Silvino em sua 

trajetória formativo-musical como “objeto” de estudo, destacando a relação da musicista-

professora com o fazer/saber musical realizado na UFC. 

As narrativas da regente foram colhidas por meio de entrevistas22semi-

estruturadas como o principal procedimento para a coleta e produção de dados. Durante a 

realização das entrevistas propusemos a depoente um roteiro temático para servir como um 

guia de narração, sugerindo determinados temas para a organização da sua narrativa. A 

adoção de tal roteiro não significa que tenhamos limitado o depoimento do entrevistado, pois 

sabemos da importância da escuta atenta do pesquisador, e do respeito que o mesmo deve 

expressar ao modo como o narrador lida com sua memória23. “A regra mais fundamental é ter 

sensibilidade para com os modos habituais de fala e comunicação e permitir que as pessoas 

falem segundo seus próprios termos” (THOMSON, 2000 apud HARRES, 2008, p.108).  

Soares (2006) afirma que as entrevistas fundamentadas nas metodologias da 

História Oral podem ser desenvolvidas em duas perspectivas: focalizando a história de vida 

do entrevistado, ou focando o tema de interesse do pesquisador. A primeira perspectiva 

produz um relato do entrevistado/narrador sobre sua vida ao longo do seu tempo de 

existência; enquanto a segunda, chamada entrevista temática, volta-se para o envolvimento do 

                                                 
20Segundo Gil (2009, p.41), recorrendo a Selltiz et al.(1974), as pesquisas exploratórias, na maioria dos casos 

“envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b)entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com 
o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que ‘estimulem a compreensão’”. Esses procedimentos 
fazem parte do presente estudo exploratório. 

21Segundo Harres (2008, p. 110), a lógica de exposição da pesquisa pode ser feita por meio de um misto de 
História de Vida e “Temática”, assim, “a História de Vida pode ser organizada/exposta em função do tema 
pesquisado”. 

22As entrevistas foram gravadas em áudio (documento original), e posteriormente transcritas (documento 
acessório).  

23“Quem já coligiu histórias de vida sabe que os investigados perdem constantemente o fio da estrita sucessão do 
calendário” (BOURDIEU, p.184) 
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entrevistado com o tema a ser investigado: é uma entrevista centrada em acontecimentos, 

eventos, conjunturas, processos, instituições. 

No caso deste trabalho de pesquisa, optamos por realizar um procedimento de 

entrevista híbrido. Foram realizadas entrevistas temáticas, nas quais foi proposto um roteiro 

de temas que abordavam/tocavam aspectos relacionados à história de vida da entrevistada, 

bem como suas experiências – ações e testemunhos – com o movimento musical, 

principalmente o coral, na Universidade Federal do Ceará.  

Nessas circunstâncias, a metodologia básica de trabalho para a realização desta 

pesquisa esteve pautada na História Oral, que segundo Ferreira (1994, p.14), pode ser 

utilizada no seguinte sentido: 
[...] a história oral, não como uma disciplina, mas como um método de pesquisa que 
produz uma fonte especial, tem-se revelado um instrumento importante no sentido 
de possibilitar uma melhor compreensão da construção das estratégias de ação e das 
representações de grupos ou indivíduos em uma dada sociedade. 
 

Concordamos com Pereira (2000) quando considera que o estudo das histórias de 

vida oferece ao pesquisador a possibilidade de “explorar as relações da história individual 

com o contexto social, permitindo, como nenhuma outra técnica, apreender a influência 

mediadora dos pais, dos grupos de vizinhança, da escola e de outros grupos primários”. 

Durante o processo de realização das entrevistas são indispensáveis ao 

pesquisador algumas habilidades para que seja respeitado o fluxo da memória do narrador. 

Segundo Harres (2008), o interesse em História Oral é estimular o processo de rememoração, 

que possui um fluxo próprio incluindo cadeias de associações reveladoras da lógica interna do 

depoimento, o que dificulta trabalharmos com um quadro de perguntas fixas. Para essa autora, 
um guia ou um roteiro deve servir para indicar os temas que deverão ser abordados 
durante a entrevista, mas não significa que o pesquisador vá interferir a cada passo 
lembrando esses aspectos.  Trata-se de um trabalho de organização da experiência 
vivida que é reconstruída pelo entrevistado, e a qual o pesquisador espera poder 
compreender. Escutar e compreender o outro é fundamental e, nesse sentido, é 
preciso perceber as particularidades da comunicação (HARRES, 2008, p.108).  
 

 

2.1.1 Processo de entrevista, análise e categorização das fontes orais 

 

O processo de realização das entrevistas e seu tratamento ocorreu da seguinte 

maneira:  

1) Antes de combinar e efetuar a entrevista, pesquisador e pesquisado realizaram uma 

conversa buscando esclarecer o tema, os objetivos e a trajetória da proposta de 

pesquisa; 
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2) Realizamos duas entrevistas semiestruturadas, baseadas em roteiro24 que propunha 

temáticas sobre a história de vida da depoente, bem como sua atuação de regente no 

Coral da UFC e ações relacionadas à educação musical na instituição, durante a 

década de 1980; tal roteiro propunha eixos temáticos com assuntos e questões visando 

apenas organizar as narrativas da entrevistada, diferenciando-se da aplicação de um 

questionário de perguntas e respostas, proporcionando assim mais fluidez à entrevista; 

para isso procuramos estabelecer um diálogo sem tensões, quase como uma conversa, 

um “papo”, sem perder o foco científico da pesquisa; assim nossa proposta foi 

estabelecer um contato no qual a narradora ficasse à vontade para tecer suas falas, pois 

sabemos que o processo de rememoração não é algo linear, percorrendo caminhos 

muitas vezes inesperados, já que a memória realiza conexões entre 

acontecimentos/experiências e temporalidades diversas; 

3) O material coletado nas mesmas foi registrado em áudio (documento original), e 

posteriormente passou por um processo de transcrição para texto escrito (documento 

acessório).No documento escrito buscamos preservar, o quanto possível, as 

características da oralidade nas narrativas, realizando pequenos ajustes apenas quando 

necessário para melhor compreensão na exposição das falas no encadeamento das 

temáticas tratadas neste trabalho25. 

Após esse momento do trabalho de campo foi iniciada a análise do material 

coletado nas entrevistas, visando identificar a recorrência de certos dados para dessa maneira 

estabelecer as categorias que constituem a organização da exposição dos temas apresentados 

pela depoente, bem como para analisar suas falas. Assim, buscou-se focar não apenas o 

objetivo desta pesquisa, mas também a visão da entrevistada, pois no tratamento dos 

depoimentos no texto deste trabalho procuramos conferir e esclarecer com a mesma os 

aspectos e ideias apresentadas em suas falas. Nesse sentido, Harres (2008, p.107) destaca: 

“Quando a proposta envolve história oral, cujas fontes são constituídas durante a pesquisa, 

[...] as decisões de como trabalhar com os depoimentos dependem muito do que se consegue 

obter nas entrevistas”. 

                                                 
24Ver APÊNDICE A – ROTEIRO TEMÁTICO PARA NARRATIVA (HISTÓRIA DE VIDA). 
25De acordo com Barbosa (2002), estes ajustes das transcrições da linguagem oral para a escrita fazem parte do 

processo de transcriação, o qual “não é só a passagem do texto oral para o escrito, ela se dá quando planejamos 
entrevistar o outro, quando entrevistamos e quando operamos a mudança de código [mudança do registro de 
uma linguagem falada para uma linguagem mais próxima de uma escrita menos informal]”. 
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A partir dessa análise das fontes orais, adotamos a categoria formação como 

sendo fundamental para a organização dos temas focados na pesquisa. Assim, surgiram 

diversas subcategorias no processo de exposição deste trabalho. No capítulo 3, foram 

apresentadas as seguintes subcategorias para descrever e discutir o processo formativo de 

Izaíra Silvino: formação familiar, formação escolar, formação musical e formação docente. 

Para a delimitação dessa categorização também foi essencial a adoção da categoria “tempos 

sociais”, concebida por Maurice Tardif (2010). Baseando-se na leitura do autor, pode-se 

considerar que a formação de um sujeito passa por fontes sociais diversas (família, escola, 

universidade), adquirindo fazeres e saberes em tempos/contextos sociais diferentes: “Tempo 

da infância, da escola, da formação profissional, do ingresso na profissão, da carreira” 

(p.104).  

A categoria formação também perpassa todo o capítulo 4, quando é destacada e 

discutida a atuação de Izaíra Silvino a frente do Coral da UFC, a qual teria contribuído para 

formar uma geração de regentes de canto coral, e na luta pela institucionalização do saber da 

Arte, principalmente da Música, na Universidade.  

Também é importante ressaltar que, além das fontes orais, contamos com a 

constante consulta a trabalhos de memória, os quais trazem interpretações de testemunhos 

históricos da atividade de canto coral em Fortaleza, apontando o Coral da UFC como um 

importante espaço de formação musical na cidade, principalmente nos anos 1980. São 

trabalhos que apresentam como substrato essencial o uso da memória como fonte de dados a 

registrar e discutir. Nesse sentido, consultamos e dialogamos constantemente com os 

trabalhos de Schrader (2002) – traz testemunhos e histórias de regentes envolvidos com a 

atividade de coro na capital cearense, e de Moraes (2007) e Matos (2008) – ambos trabalhos 

autobiográficos. 

Também analisamos uma importante fonte documental para discutir o projeto que 

visava constituir um departamento de Artes na UFC proposto por Izaíra: o Projeto de Criação 

do Departamento de Arte da UFC. Tal documento é incorporado a nossa reflexão no capítulo 

4. 

A seguir discutiremos alguns aspectos relevantes sobre o método da História Oral, 

o qual, ao contrário do que seus termos sugerem, trata-se de uma metodologia que se 

expandiu da História para diversas áreas das ciências humanas como: a Educação, a 

Sociologia, a Antropologia, a Psicologia e outras, sendo respeitadas as especificidades de 

pesquisa utilizadas por cada área na produção do conhecimento. O estatuto da Associação 
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Brasileira de História Oral26 (ABHO), em seu parágrafo 1 (§ 1º) do artigo 1º, traz uma 

definição que, de certa forma, contempla o caráter interdisciplinar/pluridisciplinar apresentado 

pela História Oral na contemporaneidade: “Por História Oral se entende o trabalho de 

pesquisa que utiliza fontes orais em diferentes áreas de conhecimento nas quais essa 

metodologia é utilizada”. 

 

 

2.2 Um breviário sobre a História Oral 

 

Desde tempos remotos, o relato oral apresenta-se como a principal forma de 

transmitir informações acerca de experiências sociais e para comunicação de saberes 

adquiridos. O nascimento da História nas sociedades ocidentais – tradicionalmente situado na 

Antiguidade grega, a partir da obra de Heródoto (conhecido como o “pai da história”), no 

século V a.C. – constituiu uma maneira de observar a realidade diferente da matemática e das 

ciências da natureza, propondo a indagação e o testemunho sobre um dado acontecimento. 

“Assim, a história começou como um relato, a narração daquele que pode dizer ‘Eu vi, senti’. 

Este aspecto da história-relato, da história-testemunho, jamais deixou de estar presente no 

desenvolvimento da ciência histórica” (LE GOFF, 1990, p.9). 

Entretanto, no século XIX, a tradição historiográfica positivista, buscando a 

consolidação de um status científico à História, tentou apagar a marca deixada pela tradição 

oral no fazer historiográfico. Tal tradição não era considerada científica pela corrente 

positivista, que estabeleceu como modelo de fonte histórica o documento escrito, 

principalmente os documentos escritos e oficiais de eventos políticos, chamados de fontes 

primárias. Essa postura relegava qualquer possibilidade dos depoimentos orais na relação das 

fontes históricas, pois se acreditava que “o testemunho subjetivo comprometia a sonhada 

verdade histórica a ser atingida” (JUCÁ, 2001, p.150). Ou seja, a “verdade histórica” só 

poderia ser atingida a partir de uma relação de neutralidade do historiador com seu objeto de 

estudo27 (os eventos históricos), assim, eliminando qualquer interferência sua de caráter 

                                                 
26A ABHO foi criada em 1994, durante o II Encontro Nacional de História Oral, realizado no Rio de Janeiro, 

com o intuito de congregar a comunidade de estudiosos e pesquisadores que tem em comum o uso da História 
Oral em suas pesquisas. Fonte disponível em: http://www.historiaoral.org.br/site/capa, acesso em 30 mar. 
2012. 

27É importante lembrar que a corrente histórica positivista (ou paradigma tradicional) diz respeito a uma história 
essencialmente política (essencialmente relacionada ao Estado), focalizada nos grandes feitos dos grandes 
homens, estadistas, generais ou ocasionalmente eclesiásticos. O resto da humanidade ocupa um papel 
secundário no drama da história (BURKE, 1992). 

http://www.historiaoral.org.br/site/capa
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subjetivo, pois a história existiria em si, objetivamente, oferecendo-se por meio dos 

documentos escritos, como se estes falassem por si (REIS, 1996). 

Esse contexto historiográfico, no qual a fonte escrita possui o status de único 

instrumento digno de ser utilizado pelos historiadores, é chamado por Gwyn Prins como o 

período do preconceito para com a oralidade, pois segundo o autor “os historiadores vivem 

em sociedades alfabetizadas e, como muitos dos habitantes de tais sociedades, 

inconscientemente tendem a desprezar a palavra falada” (1992, p.166 apud BARBOZA, 

2002). 

Sobre o “culto” à fonte documental escrita, característica da escrita da história de 

matriz positivista, Camargo (2004, p.13-14) traz uma crítica a tal postura historiográfica 

destacando a legitimidade da fonte oral:  
“[...] a história oral é legítima como fonte porque não induz a mais erros do que 
outras fontes documentais e históricas. O conteúdo de uma correspondência não é 
menos sujeito a distorções factuais do que uma entrevista gravada. A diferença 
básica é que, enquanto no primeiro caso a ideologia se cristaliza em um momento 
qualquer do passado, na história oral a versão representa a ideologia em movimento 
e tem a particularidade, não necessariamente negativa, de “reconstruir” e totalizar, 
reinterpretar o fato. 
 

Somente com o surgimento da Nova História foi proposto o rompimento com essa 

concepção restrita de fonte histórica: a de que os documentos históricos são apenas aqueles 

produzidos dentro dos padrões oficiais. A nova corrente trouxe a proposta de ampliação do 

território histórico de pesquisa (BURKE, 1991), ampliando as fontes que resgatam novos 

agentes a serem considerados (JUCÁ, 2001). Dentre a variedade de evidências, que 

contribuíram para que uma maior diversidade de atividades humanas fossem pesquisadas, 

existem: visuais (imagens), orais (entrevistas) e estatísticas (dados comerciais, populacionais, 

eleitorais) (BURKE, 1992).  

Segundo Chizzotti (2006), a História Oral, no âmbito das ciências humanas e 

sociais, teve como um importante marco no seu desenvolvimento como método de pesquisa, a 

Escola de Chicago, onde Thomas e Znaniecki, em 1918, exploraram relatos e documentos 

autobiográficos como material privilegiado de pesquisa. Entretanto, na década de 40 o método 

entrou em declínio devido à montante dos métodos quantitativos e as novas condições do 

Departamento de Sociologia de Chicago. 

Ainda na Escola de Chicago, a partir da década de 1960, houve um despertar da 

História Oral associada aos movimentos contestatórios do período. Mas, foi na década 

seguinte que se propagaram centros de estudos dedicados ao método, surgindo, segundo Jucá 

(2001, p.152) 
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[...] interesse dos antropólogos em estudar as culturas consideradas minoritárias, 
incentivados pelos movimentos de contestação, que se posicionavam em favor dos 
menos favorecidos, a História Oral passou a se posicionar como uma forma 
divergente de encarar a realidade social, acusando as classes dominantes pelos males 
que atingiam os menos favorecidos. 
 

Nos anos 1970 a expansão do interesse pela História Oral chegou à Europa 

ganhando uma nova dimensão. Nesse contexto, historiadores, antropólogos e sociólogos 

ingleses dedicaram-se a uma nova História Social focando o tema do cotidiano dos 

trabalhadores, retratando as suas condições de vida28. Nesse período, Paul Thompson e 

Raphael Samuel se destacaram na defesa da adoção de uma nova metodologia: “insistiam em 

transformar a história numa forma democrática de dar voz ao povo” (JUCÁ, 2001, p.153).  

Na década de 1980, a História Oral passou a se concentrar na temática da 

memória e história cultural no intento de ampliar os horizontes de pesquisa a partir da 

utilização de recursos metodológicos provenientes de outras ciências sociais/humanas. Assim, 

a História Oral possibilitou novas dimensões ao campo de trabalho do historiador, que passou 

a valorizar o significado da memória para a compreensão da vida humana. Segundo 

Thompson (2002, p. 137), nesse novo contexto de pesquisas com fontes orais 

[...] a evidência oral pode conseguir algo mais penetrante e mais fundamental para a 
história. Enquanto os historiadores estudam os atores da história à distância, a 
caracterização que fazem de suas vidas, opiniões e ações sempre estará sujeita a ser 
descrições defeituosas, projeções da experiência e da imaginação do próprio 
historiador: uma forma erudita de ficção. A evidência oral, transformando os 
“objetos” de estudo em “sujeitos”, contribui para uma história que não só é mais 
rica, mais viva e mais comovente, mas também mais verdadeira. 

 

2.2.1 A História Oral no Brasil 

 

O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 

Brasil/Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro (CPDOC/FGV/RJ), foi pioneiro na 

organização de um grupo de estudos utilizando a método da História Oral no Brasil a partir 

dos anos 1970, passando a ser um núcleo de referência da nova metodologia no país. Segundo 

Cassab e Ruscheinsky (2004, p.09) 
O objetivo principal era contribuir para a preservação de documentos necessários 
aos estudiosos das Ciências Sociais no Brasil, com intuito de promover, estimular e 
coordenar a difusão da documentação, incentivando a cooperação entre especialistas 
e cientistas sociais do país e do exterior. 
 

                                                 
28Um dos nomes mais representativos dessa nova história social é o historiador inglês E. P. Thompson. 
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Inicialmente, o eixo básico de trabalho do CPDOC visava à organização de acervo 

referente à era Vargas, concentrando-se na produção de fontes para a história política 

nacional. Na década de 1980, o Centro de Pesquisa passou a colher depoimentos relacionados 

à compreensão do golpe de 1964, passando a dar voz às diferentes personalidades atuantes no 

movimento: militares, estudantes e lideranças estudantis. Entretanto, somente a partir da 

década de 1990, a História Oral passou a ser incorporada como uma modalidade de fonte a ser 

trabalhada nas pesquisas em diversas universidades brasileiras (JUCÁ, 2001). 

O campo de pesquisa da História Oral só ganharia amplitude e reconhecimento a 

partir dos anos noventa, quando, após um longo percurso de conquistas significativas, 

culminou com a organização da Associação Brasileira de História Oral (ABHO), em 1994, 

reunindo pesquisadores de diferentes áreas que recorrem ao uso dessa metodologia 

(HARRES, 2008, p.99).  

Cassab e Ruscheinsky (2004) discutem que a História Oral encontrou resistência 

de grande parte dos pesquisadores em História e de outras ciências sociais durante a sua 

introdução como metodologia de pesquisa no país, pois nas últimas décadas do século XX, o 

paradigma estruturalista era a principal referência nas análises que buscavam identificar os 

mecanismos econômicos e políticos que estruturam as relações sociais, e que engendram as 

formas de discurso. Nessa ótica, o estudo da estrutura social é valorizado em detrimento do 

cotidiano. E assim, desqualificava-se o uso dos relatos pessoais, das histórias de vida, que são 

próprios da metodologia da História Oral, a qual se caracteriza pela produção de percepções e 

intuições dos sujeitos da pesquisa, contribuindo para a construção de “análises do papel do 

indivíduo, da subjetividade, dos aspectos políticos do cotidiano e das dimensões culturais que 

o envolviam” (p.11). 

 

 

2.2.2 História Oral como metodologia de pesquisa 

 

Antes de apresentar os procedimentos da História Oral, neste momento é 

importante buscarmos elucidar a seguinte questão: como e em que situação utilizamos a 

História Oral? 

Para discutirmos tal questão, é essencial esclarecer que o uso que se faz da 

História Oral depende da formulação do problema de pesquisa indicado no projeto elaborado 

pelo investigador. Ou seja, segundo a orientação do trabalho de pesquisa a desenvolver, a 

História Oral “pode ser definida como método de investigação científica, como fonte de 
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pesquisa, ou ainda como técnica de produção e tratamento de depoimentos gravados” 

(ALBERTI, 2004, p.17). Nesse sentido, Harres (2008, p.107) adverte: 
O pesquisador pode usar fontes orais e não necessariamente fazer uma pesquisa de 
história oral. Para a utilização da história oral, devemos estar atentos também para a 
adequação entre o tema e as questões orientadoras da pesquisa, em função do tipo de 
fonte que será empregada. Trata-se de um testemunho subjetivo, falado, expressa as 
impressões, avaliações, sonhos e opiniões do depoente. As questões devem, de 
alguma forma, levar em consideração e expressar a preocupação com as versões dos 
entrevistados sobre os acontecimentos e temas investigados. 
 

Nesses termos, podemos considerar que uma determinada pesquisa pode tomar a 

História Oral como método de base para alcançar os seus objetivos29. Mas também, poderia 

utilizá-la como uma fonte complementar às demais fontes selecionadas para desenvolver a 

pesquisa. E ainda, poderá usá-la como procedimento técnico para produzir e analisar 

depoimentos coletados por meio de entrevistas. 

Preferimos, para este trabalho, adotar a História Oral como um método de 

pesquisa que produz uma fonte especial, pois “o ‘movimento’ contido nas fontes orais permite 

contar mais com os significados do que alicerçar a análise sobre os eventos, expressando 

grande diferença em relação à escrita padrão, utilizada em textos normalmente objetivos e 

estáticos” (CASSAB e RUSCHEINSKY, 2004, p.14). Mas, em contrapartida, isso não quer 

dizer que a História oral não tenha validade factual, as fontes elaboradas por meio de 

“entrevistas sempre revelam eventos desconhecidos ou aspectos desconhecidos de eventos 

conhecidos: elas sempre lançam nova luz sobre áreas inexploradas da vida diária” 

(PORTELLI, 1997, p.27). Assim, as fontes orais podem possibilitar o acesso a informações 

que seriam difíceis de serem adquiridas utilizando apenas fontes documentais (escritas), que 

podem não existir, não estar acessíveis ou disponíveis. 

A fonte oral possui a peculiaridade de oferecer uma rica rede de signos, 

sentimentos, significados e emoções, expressa do narrador ao pesquisador-entrevistador, em 

forma de dados reunidos. As fontes orais apresentam a oralidade como sua propriedade, traço 

que a apresenta diferente por revelar significados e conotações que muitas vezes a linguagem 

escrita é incapaz de expressar, pelo tom, ritmo, pausa e volume que o narrador expressa. 

Assim, a narrativa oral manifesta o movimento, a dinâmica como característica. Sobre essa 

peculiaridade do discurso oral, Portelli (1997, p.28) esclarece: 
A fileira de tom e volume e o ritmo do discurso [...] carregam implícitos significados 
e conotações sociais irreproduzíveis na escrita – a não ser, e então de modo 
inadequado e não facilmente acessível, como notação musical. A mesma afirmativa 

                                                 
29Segundo Helena Rosa (2007, p.9): “teóricos da história oral consideram a mesma, como uma metodologia de 

pesquisa, pois há implícito nela todo um processo para sua aplicabilidade, para torná-la eficaz e inteligível do 
ponto de vista historiográfico”. 
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pode ter consideráveis significações contraditórias, de acordo com a entonação do 
relator, que pode ser representado objetivamente na transcrição, mas somente 
descrito aproximadamente nas próprias palavras do transcritor [...] Mudanças são 
[...] a norma no discurso, enquanto que a regularidade é a norma de escrita (a 
impressa mais de todas). 
 

A fonte oral é apresentada como narrativa, a qual constitui a matéria-prima 

utilizada pelo historiador pesquisador em História Oral. O narrador não se constitui em si o 

objeto de estudo, mas sim seus relatos de vida, suas experiências vividas (CASSAB e 

RUSCHEINSKY, 2004, p.14).  

Os eventos testemunhados pelo narrador são expressos a partir de sua percepção, 

da sua subjetividade. Assim, a fonte oral conta menos sobre eventos que sobre significados, 

ela apresenta o fator subjetividade do expositor, em uma medida que nenhuma outra fonte 

possui igual. Nestes termos, parafraseando Portelli (1997, p.31), podemos considerar que as 

fontes orais contam-nos não apenas o que o povo fez, mas o que queria fazer, o que acreditava 

estar fazendo e o que agora pensa que fez. Essa característica da História Oral sinaliza sua 

dimensão essencialmente qualitativa de análise. 

Segundo Helena Rosa (2007, p.3), o historiador italiano Alessandro Portelli 

aponta que o interesse da História Oral como instrumento de pesquisa é o alcance à 

subjetividade dos narradores, recuperando o vivido segundo a percepção de quem o viveu. 

“Nesta valorização da subjetividade se desenvolvem outras tendências chamadas de 

Hermenêutica do Presente, isto é, uma leitura radical redimensionando as ações, o ser, os 

saberes, as existências, os discursos, que conduzirão a outra reflexão”30.  

No trabalho de pesquisa com fontes orais,estão implicadas a subjetividade do 

entrevistado e do pesquisador-entrevistador. Tanto o intelectual que investiga quanto aquele 

informante que se dispõe a narrar suas experiências trazem interpretações e leituras subjetivas 

sobre o assunto estudado. Tal situação contribui para superar concepções arraigadas em 

conceber as fontes históricas a partir do culto ao registro escrito, ou seja, das análises que 

supostamente primariam pela objetividade, fidedignidade e validade das fontes alicerçadas em 

documentos escritos (ALMEIDA, 2009).   

 

 

 

                                                 
30Segundo Barboza (2002), “O que caracteriza e aproxima a Hermenêutica do Presente e a História Oral é o fato 

de percebermos que as narrativas das experiências de vidas coloca o hermeneuta em contato com o presente, 
enquanto múltiplas dobras que contém o passado, já que as entrevistas se processam como um constructo 
permanente, que é recriada cada vez que o colaborador narra suas experiências”. 
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2.2.3 A questão da memória/subjetividade 

 

As fontes orais trazem à pauta a questão da memória, a qual para os historiadores 

mais conservadores traz o problema de que os relatos orais emergidos da memória 

acarretariam distorções dos fatos e da leitura dos mesmos, sendo, portanto, fontes de dados 

que não representam o que realmente aconteceu. Entretanto, compartilhamos a posição de 

Almeida (2009, p.83), entendendo que a memória contribui para superarmos a visão utópica 

de alcançarmos em uma pesquisa historiográfica a reconstrução de um passado exatamente 

como foi, pois essa meta é impossível de ser alcançada com qualquer tipo de fonte.   

Jacques Le Goff (1990), no texto Documento/monumento, afirma que a busca de 

reconstruir o passado por meio de um documento objetivo, inócuo, primário, é uma ilusão 

positivista, pois não existe tal documento. De acordo com o historiador, todo documento tem 

caráter de monumento (é um sinal do passado), e assim, é um fragmento do real, é uma 

manipulação de parte da memória, é um esforço de perpetuação de determinada memória. 
O documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de uma montagem, 
consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram, 
mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez 
esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O 
documento é uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, o ensinamento (para 
evocar a etimologia) que ele traz devem ser em primeiro lugar analisados 
desmistificando-lhe o seu significado aparente. O documento é monumento. Resulta 
do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou 
involuntariamente – determinada imagem de si próprias. No limite, não existe um 
documento-verdade. Todo o documento é mentira. Cabe ao historiador não fazer o 
papel de ingênuo. [...] qualquer documento é, ao mesmo tempo, verdadeiro – 
incluindo, e talvez sobretudo, os falsos – e falso, porque um monumento é em 
primeiro lugar uma roupagem,  uma aparência enganadora, uma montagem. É 
preciso começar por desmontar, demolir esta montagem, desestruturar esta 
construção e analisar as condições de produção dos documentos-monumentos (Idem, 
ibidem, p.547-548). 
 

A importância da memória está para além de ser um depositório passivo de fatos, 

pois nela também ocorre um processo ativo de criação de significações dos acontecimentos. A 

contribuição das fontes orais, para o historiador, ultrapassa a capacidade de preservar o 

passado, repousando nas muitas mudanças forjadas pela memória (PORTELLI, 1997, p.33). 

O pesquisador procura o significado dos fatos por meio das vozes que ressoam as memórias 

de quem os vivenciou, trazendo a representação, a interpretação do que realmente aconteceu. 

“A fonte oral é sempre uma invocação à memória, reconstruindo um passado pela perspectiva 

do presente, marcado pelo social” (CASSAB e RUSCHEINSKY, 2004, p.19).  
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A valorização das fontes orais e, consequentemente da memória, das lembranças, 

leva em consideração que a História é feita por homens e mulheres com sentimentos, 

emoções, vivências, desejos, sonhos (HELENA ROSA, 2007). 

Recorrendo a Alberti (2004), Soares (2006, p. 3-4) considera que o trabalho de 

pesquisa com depoimentos como documentos superou os limites da análise positivista, que 

considerava os relatos orais como fontes passíveis de falhas da memória em relação ao 

passado. Assim, faz-se necessário o deslocamento do foco do documento oral, do passado 

para uma perspectiva contemporânea, tratando o depoimento como fonte para investigação de 

como o passado foi interpretado e apreendido pelo depoente. Procura-se compreender o objeto 

de estudo por meio do sujeito que vivenciou/experienciou diretamente ou indiretamente a 

situação investigada.  

O depoimento construído a partir da memória do depoente não 
apresenta só sua própria história, mas também a sua relação com a 
sociedade. Uma narrativa realizada por um indivíduo não quer dizer 
que se apresente individualizada ou isolada, pois ela sempre traz 
elementos da cultura de uma sociedade, trazem elementos da relação 
indivíduo-sociedade. Para Stuart Hall e Hoggart (apud COSTA e 
MAGALHÃES, 2001, p.78)[...] as histórias individuais são traços da cultura 
de uma sociedade, portanto, são a mediação entre narrativas individuais – como 
histórias de vida, autobiografias – e a sociedade. São pura expressão da cultura, ou 
seja, dos diferentes sentidos e valores que formam o modo de vida de uma 
sociedade. 
 

Nesses termos, a versão narrada pelo indivíduo tem um conteúdo marcado pelo 

coletivo, ao lado de aspectos decorrentes de peculiaridades individuais (CASSAB e 

RUSCHEINSKY, 2004, p.18). “A memória é, ao mesmo tempo, subjetiva e social por ser 

estruturada pela linguagem, pelo ensino e observação, pelas ideias coletivamente assumidas e 

por experiências partilhadas com os outros” (OLINDA, 2003, p.130). 

Para Olinda (2003, p.130), a memória não pode ser considerada um simples ato 

mental ou capacidade cognitiva, mas sim um processo complexo de entrelaçamento entre 

indivíduo e grupo. Segundo ela, o conceito de memória social proposto por Frentess e 

Wickham (1992) contribui para evitar enfoques analíticos com “o destaque excessivo, tanto 

de natureza coletiva da memória, tal qual fez Halbwachs, quanto da consciência individual, 

como fez Bergson”.  
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2.2.4 Entrevista / depoimento  

 

Os dados orais são coletados na entrevista, na conversa entre narrador e 

pesquisador. Nesse encontro estão implicados tanto a objetividade da entrevista como também 

a subjetividade do entrevistado e do entrevistador. Assim, a entrevista em História Oral é mais 

que um procedimento metodológico de pesquisa acadêmica, mais que um simples suporte 

documental, pois em pesquisa social e histórica, a mesma propicia desvelar 
a riqueza inesgotável do depoimento, como fonte não apenas informativa, mas, 
sobretudo, como instrumento de compreensão mais ampla e globalizante do 
significado da ação humana, de suas relações com a sociedade organizada, com as  
redes de sociabilidade, com o poder e o contrapoder existentes, e  com os processos 
macroculturais que constituem o ambiente dentro do qual se movem os atores e os 
personagens deste grande drama ininterrupto – sempre mal-decifrado – que é a 
História Humana (ALBERTI, 1990, p.8). 
 

A entrevista é uma troca entre dois sujeitos, é mais que uma relação na qual cada 

sujeito cumpre um papel diferente: o entrevistado como observado, e o entrevistador como 

observador. Na realidade, esses papéis são mais fluidos, pois a comunicação funciona de 

ambos os lados. O entrevistado pode estar discretamente observando e estudando o 

entrevistador, que o “estuda”. Colocando-se como um pesquisador “objetivo”, que pesquisa 

um sujeito-objeto, o pesquisador pode estar criando um ambiente de olhares preconceituosos, 

no qual o entrevistado não vê com bons olhares a postura do entrevistador, e assim, cria-se 

uma situação interativa artificial, não natural, na qual o informante tenderá a limitar suas 

explanações, impedindo o alcance de maior abertura nas comunicações (PORTELLI, 1997a, 

1997b). 

Na utilização do método da História Oral como alicerce do desenvolvimento de 

pesquisa, são necessários cuidados especiais em relação às entrevistas. Dentre esses cuidados 

é importante destacar uma exigência essencial para estabelecer a cada entrevista um ambiente 

adequado: a do respeito mútuo entre entrevistador e entrevistado, o que contribui para 

estabelecer uma intermediação sem tensões. 
Uma atitude superior dominadora, não contribui de modo algum para uma boa 
entrevista. O historiador oral tem que ser um bom ouvinte, e o informante um 
auxiliar ativo. Como diz George Ewart Evans, “muito embora os velhos 
sobreviventes fossem livros ambulantes, eu não podia apenas folheá-los. Eles eram 
pessoas”. Também os historiadores são pessoas (THOMPSON, 2002, p.43). 
 

Ao adotar essa postura, o pesquisador transforma a entrevista de campo em um 

experimento em igualdade. Na produção da fonte de dados orais para pesquisa, entrevistador e 

entrevistado realizam um trabalho de co-autoria, são parceiros no trabalho de pesquisa. Nesse 

sentido, Cassab e Ruscheinsky (2004, p.15) apontam: 
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A entrevista ganha maior dimensão quando há real parceria entre entrevistador e 
entrevistado, possibilitando a ambos construírem uma relação de adesão ao processo 
de questionamentos, compreensão, críticas e, por fim, reconstituição do objeto da 
pesquisa, sendo o resultado, fruto desta relação social. 
 

A dinâmica da entrevista é dialética, pois os sujeitos se investigam mutuamente, 

se aproximam e se conhecem, desvelando suas visões de mundo. Tal relação exige uma 

postura aberta do pesquisador, que não deve estabelecer um roteiro rígido de questões/temas, 

e precisa apresentar sensibilidade para formular as questões nos momentos certos. Essa 

atitude depende da experiência do pesquisador e dos conhecimentos acumulados ao longo do 

processo de pesquisa, e da escuta atenta e reflexão sobre as informações (CASSAB e 

RUSCHEINSKY, 2004, p.16). 

 

 

2.2.5 O gênero biográfico: história de vida, biografia e autobiografia 

 

O gênero biográfico acompanhou o movimento de revalorização da História Oral 

como fonte/método/técnica de pesquisa. Segundo Pereira (2000), as histórias de vida, as 

biografias e as autobiografias, são três gêneros distintos que têm em comum o fato de serem 

baseados na sequência de vida individual, no percurso biográfico. Entretanto, apresentam 

distinções nas suas formas de elaboração e apresentação da trajetória de vida. 

A história de vida é o relato de um narrador sobre sua existência através do tempo, 

com a intermediação de um pesquisador. Trata-se de um trabalho coletivo de um narrador-

sujeito e de um intérprete (PEREIRA, 2000, p. 118). 

A biografia, por sua vez, é definida como a história de um indivíduo redigida por 

outro. Sua aproximação com a história de vida diz respeito à presença do pesquisador e no 

relato escrito que é produzido pelo mesmo. Para Chizzotti (2006, p.102), 
há muitas formas literárias de apresentar a história de uma vida. Cada pessoa 
idealiza uma forma de descrever sua experiência vivida, visando perpetuar para além 
de sua morte sua vida ou a vida de personagens históricos. A biografia é a narrativa 
da vida de uma pessoa, feita por outrem, que, com base em documentos, hipóteses e 
orientações teóricas, reconstrói a vida do biografado (biografia clássica). 
 

No caso da autobiografia, encontra-se a narrativa da própria existência, nela foi o 

próprio narrador quem se dispôs a narrar sua vida, quem deu a ela o desenvolvimento que 

melhor lhe pareceu e quem deteve o controle sobre os meios de registro. De acordo com 

Pereira (2000, p.118), Yves Chevalier (1979) acrescenta que enquanto o trabalho de edição na 

autobiografia é realizado pelo próprio narrador, o qual seleciona e constrói seu texto, na 
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história de vida, a preparação da publicação do texto biográfico é realizada pelo investigador 

em três operações sucessivas: o recorte do texto, sua montagem e sua tradução (a transcrição 

da linguagem oral para a escrita).  

Ainda sobre os trabalhos de história de vida, de acordo com Pereira (2000, p.118), 

tais pesquisas podem apresentar duas perspectivas de desenvolvimento, pois “alguns autores 

distinguem entre o relato centrado na pessoa, no eu, e a entrevista centrada no contexto, no 

evento”. Segundo Pereira (2000), Queiroz (1998) denomina o primeiro caso de biografia, e o 

segundo de história de vida. 

 

 

2.2.6 A História Oral na pesquisa em Educação  

 
O caráter interdisciplinar da História Oral permite o diálogo entre diferentes áreas 

no campo das ciências humanas, constituindo um esforço interdisciplinar (SOARES, 2006, p. 

1). Assim, a pesquisa aqui apresentada está situada na área da Educação, tecendo diálogos e 

fazendo incursões nas áreas da História e da Sociologia, e fazendo uso das possibilidades da 

utilização das metodologias da História Oral: “Como método de investigação científica, como 

fonte de pesquisa, ou ainda como técnica de produção e tratamento de depoimentos gravados” 

(SOARES, 2006, p. 2). 

De acordo com Soares (2006), na atualidade existe um número representativo de 

trabalhos apresentados no âmbito da Educação focando temáticas como profissão docente, 

formação de professores, cotidiano escolar, entre tantos outros, sendo tratados por meio dos 

recursos metodológicos da história oral. Por exemplo, pesquisas como a de Soares (2006), 

intitulada História Ensinada: saber escolar e saberes docentes em narrativas da história 

escolar, utilizam o método da história oral buscando construir análises que colaborem para a 

ampliação do conhecimento no campo dos saberes e práticas docentes, pensando contribuir 

para a formação inicial e continuada de professores. Essa autora acredita que 
as narrativas orais produzidas no contexto de entrevistas orientadas pelas 
metodologias da  História  Oral  constituem [...] ferramentas potentes para a 
formação e autoformação de professores. [...] Os relatos orais que os professores 
produzem durante o processo da pesquisa, pela memória/lembranças de experiências 
vividas, podem levar ao questionamento sobre modelos e marcas de práticas de 
ensino constituídas ao longo do exercício da profissão docente. [...] Portanto, 
considero que as entrevistas pensadas na perspectiva metodológica da história oral 
no campo da pesquisa em Educação, tendo o professor, a mobilização de seus 
saberes e práticas como foco de investigação, pode viabilizar tanto a realização da 
tarefa de pesquisa quanto a ação de formação docente. Em síntese, a produção de 
depoimentos – narrativa de si – permite a constituição de uma experiência 
formadora, na medida em que abre um campo para a identificação e representações e 
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significados construídos na docência e espaços de formação pelo entrevistado 
(SOARES, 2006, p. 6-7). 
 

A partir do binômio investigação-formação nas pesquisas do campo da Educação, 

estabelecendo como contribuição investigativa a formação docente, os professores e as 

professoras enfocados têm a possibilidade de não se constituírem apenas como colaboradores 

das pesquisas, mas também como pesquisadores de si (OLIVEIRA, 2005, p. 92). Assim, 

nesse binômio também é possível incluir a concepção de autoformação do(a) professor(a) 

depoente que, ao narrar a sua história de vida, procura tornar inteligível ao interlocutor-

pesquisador as suas experiências formativas registradas em sua memória. Sobre essa 

perspectiva da narrativa possibilitar a autoformação do narrador, Bueno (1998, p.15-16) 

argumenta: 
Ao lançar um olhar mais detido e mais arguto sobre seu passado, os professores têm 
a oportunidade de refazer seus próprios percursos, e a análise dos mesmos tem uma 
série de desdobramentos que se revelam férteis para a instauração de práticas de 
formação. Eles podem reavaliar suas práticas e a própria vida profissional de modo 
concomitante, imprimindo novos significados à experiência passada e 
restabelecendo suas perspectivas futuras. 
 

Nesse contexto, no qual estão sendo desenvolvidos trabalhos de pesquisa em 

Educação alicerçados nas metodologias da História Oral, existe um verdadeiro movimento 

sócio-educativo em torno das histórias de vida, com grande profusão de abordagens. Tal 

movimento nasceu dos anseios dos pesquisadores em elaborar um conhecimento mais 

próximo das realidades educativas e do cotidiano do professor. De maneira progressiva esse 

movimento vem dando atenção especial às práticas de ensino, aperfeiçoando o olhar do 

pesquisador sobre a vida e a pessoa do professor. Assim procedendo, as debilidades e 

complexidades da prática educativa têm sido ilustradas pelas experiências e estudos sobre 

histórias de vida no âmbito da profissão docente (COSTA e GONÇALVES, 2006). 

 

 

2.2.7 Sujeito: “fonte viva” – flexibilidade da “fonte”  

 

É comum no trabalho de elaboração de biografias serem encontradas 
dificuldades de ordem documental intransponíveis. Segundo Pereira 
(2000, p. 120), é difícil encontrar informações sobre atos e 
pensamentos da vida cotidiana, do caráter fragmentário e dinâmico da 
identidade do indivíduo, que apresenta momentos de sua 
constituição.As fontes disponíveis costumam nos informar muito mais sobre os 
resultados do que sobre os processos de tomada de decisões, o que nos leva, muitas 
vezes, a explicações simplistas e lineares, e à imagem, falsa, naturalmente, de 
personalidades coerentes e estáveis, e de decisões sem incertezas (PEREIRA, 2000). 
 



38 
 

A história de vida trabalha com “fontes vivas”. Assim, sendo a fonte um sujeito 

vivo, essa fonte traz mais possibilidades para ser explorada e questionada.  A flexibilidade da 

“fonte viva” proporciona um jogo de vai e vem, no qual a investigação se desenvolve, 

frutifica, testa suas hipóteses de trabalho, tentando explorar sob diversos ângulos um 

“arquivo” que mistura o verdadeiro, o vivido, o aprendido e o imaginário (PEREIRA, 2000, 

p.122).  

A História Oral possibilitou o desenvolvimento da abordagem de novos temas e 

problemas, trazendo à luz novos sujeitos (JUCÁ, 2001). Após um longo período de domínio 

de uma concepção de História que se fazia a despeito dos homens/mulheres, movida por 

incontroláveis forças estruturais, constatamos o retorno do sujeito (PEREIRA, 2000). Tal 

metodologia enfatiza o sujeito da história, o protagonista histórico, o qual é construtor do seu 

destino, considerando suas possibilidades e limites dentro de uma conjuntura e estrutura 

social.  No próximo tópico apresentaremos algumas características da perspectiva do 

protagonismo histórico como enfoque de pesquisa histórica, situando o presente trabalho de 

pesquisa nessa perspectiva. 

 

 

2.3 Protagonismo Histórico 
 

Houaiss (2007) apresenta as seguintes acepções para a palavra protagonista: 

“Personagem mais importante do teatro grego clássico, em torno do qual se constrói toda a 

trama; principal personagem de uma peça de teatro, de um livro, de um filme, uma telenovela 

etc.; indivíduo que tem papel de destaque num acontecimento31”. Tais acepções contribuem 

para ser concebida a ideia de que existe o sujeito da história construtor de seu destino, 

considerando suas possibilidades e limites. Esse sujeito/agente/ator/personagem é objeto da 

perspectiva de pesquisa do protagonismo histórico, que enfoca o papel do indivíduo na 

história das coletividades, trazendo à tona, por exemplo, a sua história de vida. 

Os protagonistas da história são as pessoas que fazem a história cotidianamente, 

sendo, ao mesmo tempo, agentes e narradores de suas histórias. Essa possibilidade de cada 

pessoa ou grupo produzir a sua narrativa contribui para a mudança de paradigmas da História 

Tradicional. Tais narrativas formam uma rede de informações que podem funcionar como 

                                                 
31Ainda segundo Houaiss (2007), a etimologia da palavra protagonista vem do grego “prótagónistês,oû 'que 

combate na primeira fila; o que desempenha o papel principal em uma peça teatral; falar em público; ter o 
primeiro lugar', de prôtos 'primeiro' + agónistês 'lutador, atleta', do v. agónídzomai 'concorrer em jogos 
públicos, lutar, disputar o prêmio; combater'”. 
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uma ferramenta poderosa para a consolidação da cidadania de todas as pessoas. A valorização 

social da memória potencializa os sujeitos como agentes de suas próprias histórias (COSTA e 

GONÇALVES, 2006). Segundo Vasconcelos (2000), citado por Costa e Gonçalves (Ibidem), 

a pesquisa com histórias de vida possibilita articular biografia e história. 
Perceber como o individual e o social estão interligados, como as pessoas lidam com 
as situações da estrutura social mais ampla que se lhes apresentam em seu cotidiano, 
transformando-o em espaço de imaginação, de luta, de acatamento, de resistência, de 
resignação e criação. Permite refletir a respeito da memória para muito além dos 
registros efetivos pela história oficial. Aponta para aquilo que é fabricado, inventado 
ou transmitido como realidade. Sinaliza também para tudo que é escondido, 
obscurecido, mascarado e precisa ser recuperado libertado do silêncio, tirado da 
penumbra (Idem, Ibidem). 
 

A história de vida é essencialmente narrativa, pois trabalha com explicações e 

narrativas montadas pelo narrador a partir de marcos guardados seletivamente em sua 

memória. Essas explicações e narrativas constroem a identidade do narrador, fazendo que ele 

reconheça a si próprio, contribuindo para o sujeito colocar ordem e coerência à sua 

experiência, dando sentido aos acontecimentos de sua vida. Na sua história, o 

sujeito/protagonista organiza e revela, aos outros, aquilo que é reconhecido em sua memória 

(COSTA e GONÇALVES, 2006). 

Segundo Harres (2008), “de modo privilegiado, as fontes orais oferecem um 

conjunto de evidências subjetivas sobre os processos históricos”, [...] contribuindo para 

trabalharmos “no âmbito mais profundo das percepções dos protagonistas e das 

representações por eles construídas”. Nestes termos, Rosa (2007, p.3) afirma que a história 

oral “possibilitou uma abertura para a aceitação do valor dos testemunhos diretos”, 

neutralizando as tradicionais críticas ao reconhecimento da subjetividade como uma fonte 

para pesquisa. Tal método de pesquisa explora as relações entre memória e história, rompendo 

com a visão determinista que elimina a liberdade dos homens e colocando em evidência a 

construção dos atores de sua própria identidade. Nessas condições, “a história oral aparece 

como via privilegiada para a humanização da História, apesar dos contextos inibidores quer 

de natureza política, quer acadêmica” (Idem, Ibidem, p.1). 

Como afirma Silva (2000), a opção pela “história oral como uma alternativa de 

estudo referente à vida social de pessoas” provoca uma interferência no conceito de 

personagem histórico, pois tal método 
trabalha, também, com a questão do cotidiano, evidenciando a trilha da história dos 
“cidadãos comuns” em uma rotina explicada na lógica da vida coletiva de gerações 
que vivem no presente. Caracterizada como história do “tempo presente” é 
conhecida como história viva (Idem, Ibidem).  
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O estudo do tempo presente, ao abandonar o paradigma positivista e estruturalista, 

contribui para o desenvolvimento de pesquisa capaz de tornar a vida individual ou todas as 

individualidades em documento de história ampliada, com seus desdobramentos e 

descontinuidades históricas. Mais do que mosaicos singulares, os relatos biográficos são 

diferentes perspectivas que se articulam reciprocamente no tempo e no espaço da experiência 

individual e coletiva (CASSAB e RUSCHEINSKY, 2004, p.12).   

 

 

2.3.1 Protagonismo histórico e estruturas sociais 

 

A perspectiva do protagonismo histórico enfoca o sujeito como agente de sua 

própria história, colocando em questão análises estruturais que tornam o sujeito seu 

prisioneiro. Entretanto, não podemos desconsiderar a importância de situar o ator histórico em 

seu contexto, pois ele nunca é totalmente independente do ambiente social. 

Segundo Vainfas (2002, p.139), Pierre Bourdieu, sociólogo adepto de análises 

estruturais, em seu artigo intitulado A ilusão bibliográfica, chama a atenção para a tendência 

que estudos biográficos têm para a diluição dos contextos, da superfície social e da 

“pluralidade de campos” de que os indivíduos são prisioneiros. 

 Norbert Elias, no livro Mozart: sociologia de um gênio, no qual constrói uma 

análise sociológica e psicológica desse músico e compositor do século XVIII, destaca a 

importância de considerar a situação social de Mozart para tornar sua situação humana mais 

fácil de entender. Pois, mesmo uma personalidade incomparável, ou que tenha concebido 

importantes realizações individuais, precisa ser inserida em um quadro claro das pressões 

sociais que agem sobre o indivíduo. 

Tal sociólogo considera ainda que o agente histórico, apesar de sua personalidade 

ou realizações individuais, não pode ter sua vida realmente compreendida se a análise isolar o 

sujeito da estrutura social na qual está inserido. Nestes termos, Elias (1995, p. 19), afirma:  
[...] o desenvolvimento pessoal de Mozart [...] não pode ser percebido de maneira 
realista e convincente caso se descreva apenas o destino da pessoa individual, sem 
apresentar também um modelo das estruturas sociais da época, especialmente 
quando levam a diferenças de poder. Só dentro da estrutura de tal modelo é que se 
pode discernir o que uma pessoa como Mozart, envolvida por tal sociedade, era 
capaz de fazer enquanto indivíduo, e o que – não importa sua força, grandeza ou 
singularidade – não era capaz de fazer. 
 

Em seu estudo, Elias (Ibidem, p. 19) considera que “Mozart só emerge claramente 

como um ser humano quando seus desejos são considerados no contexto de seu tempo”. Tal 
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enfoque sociológico destaca a importância do objeto de estudo estar inserido em uma 

estrutura social que constitui o ambiente no qual as ações dos sujeitos são realizadas, 

“delimitadas” pelas pressões sociais que agem sobre os sujeitos. 

Entretanto, não podemos desconsiderar a capacidade dos agentes em se opor ou 

escapar às estruturas da sociedade, pois apesar de homens e mulheres cumprirem papéis na 

sociedade na qual estão inseridos, seus papéis sociais não dão conta da complexidade humana, 

das experiências de vida dos indivíduos. Estas palavras de Heller (1989, p. 106) contribuem 

para elucidar essa consideração: 
O homem é mais do que o conjunto de seus papéis, antes de mais nada porque esses 
são simplesmente as formas de suas relações sociais, estereotipadas em clichês, e 
posteriormente porque os papéis jamais esgotam o comportamento humano em sua 
totalidade. Assim como não existe nenhuma relação social inteiramente alienada, 
tampouco há comportamentos humanos que se tenham cristalizado absolutamente 
em papéis. 

 
Quando Elias (1995) defende a importância de situar o sujeito no contexto do seu 

tempo, na sua estrutura social, é preciso deixar claro que tal posição do autor não o identifica 

como um adepto do estruturalismo,pois o sociólogo alemão é contra a utilização de conceitos 

analíticos prontos e estáticos geralmente utilizados nas análises estruturalistas. Assim, o autor 

defende que para estudar uma vida ou caso é preciso evitar operar com conceitos e categorias 

estáticas, pois não contribuem para a captação das peculiaridades do objeto enfocado. 

Em outras palavras, os conceitos cuja acuidade não alcança o indivíduo não 

permitem dar conta da questão do sujeito social (protagonista), que ao mesmo tempo faz 

história e é feito por ela. O trabalho de pesquisa teórico que busca dar conta da especificidade 

e da complexidade de uma história de vida exige ir além da apropriação de categorias prontas, 

necessitando da ação de construção de novas categorias pertinentes ao nível da pesquisa 

proposta (PATTO, 1993). 

O historiador E. P. Thompson, em A Miséria da Teoria, faz críticas severas ao 

estruturalismo de Althusser, intelectual que acusaria os historiadores de não ter nenhuma 

teoria. Segundo Thompson (1981, p. 49), na realidade o ofício de historiador possui sim seu 

posicionamento teórico-metodológico, o qual pode ser expresso nestes termos: o historiador 

apresentaria uma rejeição explícita e autoconsciente aos conceitos analíticos estáticos dos 

estruturalistas, pois são inadequados à “lógica da história”.  

Segundo Sartre (apud THOMPSON 1981, p. 48): “A história não é ordem. É 

desordem: uma desordem racional. No momento mesmo em que mantém a ordem, isto é, a 

estrutura, a história já está a caminho de desfazê-la”. Dessa maneira, como o processo 

histórico não está preso a estruturas, Thompson (Ibidem, p. 49) afirma que o historiador 
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necessita desenvolver o método da “lógica histórica”, o qual é adequado a investigação dos 

materiais históricos, pois “a história não é ordem”, sendo o historiador produtor de um 

discurso que ordena e produz uma determinada lógica aos fatos enfocados. Assim, para 

produzir o discurso histórico o pesquisador-historiador necessita colocar conceito e evidência 

em constante diálogo, um diálogo conduzido por hipóteses sucessivas, de um lado, e a 

pesquisa empírica, do outro. “O interrogador é a lógica histórica; o conteúdo da interrogação é 

uma hipótese; o interrogado é a evidência, com suas propriedades determinadas”. 

O ofício de historiador que objetiva reconstituir, explicar, e compreender seu 

objeto: a história real, necessita manter um constante diálogo entre teoria e método, 

construindo uma constante discussão teórico-metodológica, uma contínua confrontação entre 

conceitos e evidências (THOMPSON, 1981).  

Não são as estruturas que constroem a história, mas as pessoas carregadas de 

experiência. A experiência humana expressa o que há de mais vivo na história: a presença de 

homens e mulheres retornando como sujeitos, construtores do devir e do presente. Essa 

experiência é construída na consciência e na cultura de pessoas e agrupamentos, de acordo 

com suas afinidades. Assim, a cultura é engendrada no âmago da experiência social, tomando 

corpo e construindo uma coerência interna, passando a atuar no embate de outras 

experiências. Dessa maneira, constitui-se um grau de consciência social conquistado na 

experiência e na cultura, o qual determina os caminhos da história que, no processo, é 

indeterminada (BEZERRA, 1995, p. 125-126). 

 
 

2.4 O caráter formativo da experiência e a produção de saberes 

 

A categoria experiência estará perpassando grande parte do percurso deste 

trabalho, pois procuramos reconstruir experiências vividas por Izaíra Silvino que contribuíram 

para sua formação humana e para sua concepção educativo-musical, além de analisar os 

significados que Izaíra atribui às suas experiências de vida. Significados esses que entrelaçam 

memória e imaginário, e assim, segundo Silva (2006, p.60), recriam e transmutam a 

experiência. 
Em todas estas representações, observa-se uma espécie de transmutação das 
experiências vividas. Na visão de Antônio T. Montenegro, a experiência é algo que 
vai além do vivido, o narrador não descreve meramente o acontecido, ele, na 
verdade, vai além, isto é, ele interpreta o vivido, segundo um conjunto de elementos 
(re)significados. [...] O conteúdo de todas estas narrativas remetem ao imaginário, à 
recriação da experiência, ao recontar da história e da memória, à (re)invenção de 
representações simbólicas. 
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 A experiência enquanto categoria de análise foi delineada e delimitada a partir 

das leituras dos seguintes autores: Larrosa (2002); Adorno (1995); Freire (2002); Tardif 

(2010). 

 

 

2.4.1 Experiência: fonte de produção de sentidos 

 

No texto Notas sobre a experiência e o saber de experiência32, Larrosa (2002, 

p.20) afirma “que nas últimas décadas o campo pedagógico tem estado separado entre os 

chamados técnicos e os chamados críticos, entre os partidários da educação como ciência 

aplicada e os partidários da educação como práxis política”. Ou seja, costuma-se pensar a 

educação relacionando os seguintes pares: o par ciência/técnica; ou o par teoria/prática. Do 

ponto de vista técnico, “as pessoas que trabalham em educação são concebidas como sujeitos 

técnicos que aplicam com maior ou menor eficácia as diversas tecnologias pedagógicas 

produzidas pelos cientistas, pelos técnicos e pelos especialistas”; são os partidários da 

educação como ciência. Quanto ao ponto de vista dos críticos, as pessoas que trabalham em 

educação aparecem como sujeitos críticos armados de distintas estratégias reflexivas, 

comprometidos, com maior ou menor êxito, com práticas educativas concebidas na maioria 

das vezes sob uma perspectiva política; seriam os partidários da educação como práxis 

política. 

Em contraposição aos pontos de vista apresentados, Larrosa (2002) propõe 

explorar outra possibilidade de pensar a educação, a qual seria mais existencial (sem ser 

existencialista) e mais estética (sem ser esteticista), a saber, seria pensá-la a partir do par 

experiência/sentido. E para isso, o autor procura trabalhar em sua reflexão o significado destas 

duas palavras em contextos distintos. 

Larrosa (Ibidem, p.25) apresenta a seguinte descrição etimológica para a palavra 

experiência: 
A palavra experiência vem do latim experiri, provar (experimentar). A experiência é 
em primeiro lugar um encontro ou uma relação com algo que se experimenta, que se 
prova. O radical é periri, que se encontra também em periculum, perigo. A raiz 
indo-européia é per, com a qual se relaciona antes de tudo a idéia de travessia, e 
secundariamente a idéia de prova. Em grego há numerosos derivados dessa raiz que 
marcam a travessia, o percorrido, a passagem: peirô, atravessar; pera, mais além; 
peraô, passar através, perainô, ir até o fim; peras, limite. Em nossas línguas há uma 

                                                 
32Tal texto é o resultado de uma conferência proferida no I Seminário Internacional de Educação de Campinas, 

traduzida e publicada, em julho de 2001,por Leituras SME; Textos-subsídios ao trabalho pedagógico das 
unidades da Rede Municipal de Educação de Campinas/FUMEC. 
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bela palavra que tem esse per grego de travessia: a palavra peiratês, pirata. O sujeito 
da experiência tem algo desse ser fascinante que se ex-põe atravessando um espaço 
indeterminado e perigoso, pondo-se nele à prova e buscando nele sua oportunidade, 
sua ocasião. 
 

Nestes termos, o autor descreve a experiência como o provar, o experimentar algo 

que nos passa. E ainda apresenta o sujeito da experiência aproximando-o da figura do pirata, 

como alguém que se expõe a situações indeterminadas que lhe põe à prova, mas também 

criam oportunidades para a realização de algo. 

Realizada tal descrição etimológica da palavra experiência, Larrosa (Ibidem, p.21) 

apresenta o sentido que esta palavra tem em diferentes línguas:  
Poderíamos dizer, de início, que a experiência é, em espanhol, “o que nos passa”. 
Em português se diria que a experiência é “o que nos acontece”; em francês a 
experiência seria “ce que nous arrive”; em italiano, “quello che nos succede” ou 
“quello che nos accade”; em inglês, “that what is happening to us”; em alemão, 
“was mir passiert”. 
 

A partir desses sentidos apresentados, Larrosa (2002) sugere que a palavra 

experiência significa aquilo que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não apenas o 

que se passa, o que acontece, ou o que toca; pois a cada dia se passam muitas coisas e, porém, 

quase nada nos acontece. Nestes termos, a experiência é aquilo que deixa marcas, ou seja, isso 

só é possível se ela realmente nos toca. Para o autor, no mundo contemporâneo existiria uma 

destruição generalizada da experiência, a qual o filósofo alemão Walter Benjamim já 

percebia, apontando a pobreza de experiências que caracteriza o nosso mundo. No contexto 

atual, a experiência seria cada vez mais rara, mesmo em um mundo no qual se passam tantas 

coisas, como nunca se passaram.  

Para explicar a escassez da experiência na vida contemporânea, Larrosa (2002) 

apresenta uma lógica da destruição da experiência em quatro pontos: 1) pelo excesso de 

informação; 2) pelo excesso de opinião; 3) pela falta de tempo; 4) pelo excesso de trabalho.  

Primeiramente, o excesso de informação não é experiência, e não deixa lugar para 

a experiência, pois ela seria quase o contrário da experiência, quase uma antiexperiência. 

Assim, é necessário separar experiência e informação, separar o saber de experiência do saber 

coisas (tal como se sabe de informações sobre coisas quando se está informado). Para o autor:  
É a língua mesma que nos dá essa possibilidade. Depois de assistir a uma aula ou a 
uma conferência, depois de ter lido um livro ou uma informação, depois de ter feito 
uma viagem ou de ter visitado uma escola, podemos dizer que sabemos coisas que 
antes não sabíamos, que temos mais informação sobre alguma coisa; mas, ao mesmo 
tempo, podemos dizer também que nada nos aconteceu, que nada nos tocou, que 
com tudo o que aprendemos nada nos sucedeu ou nos aconteceu (Idem, ibidem, 
p.22). 
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Em segundo lugar, observa-se que a experiência é cada vez mais rara por excesso 

de opinião, pois o sujeito moderno é um sujeito informado e que, além disso, opina. Seria 

alguém que supostamente teria uma opinião pessoal e, algumas vezes, crítica sobre tudo o que 

se passe, e sobre tudo aquilo de que tem informação. A opinião, como a informação, 

transformou-se em um imperativo na sociedade contemporânea. 
[...] se alguém não tem opinião, se não tem uma posição própria sobre o que se 
passa, se não tem um julgamento preparado sobre qualquer coisa que se lhe 
apresente, sente-se em falso, como se lhe faltasse algo essencial. E pensa que tem de 
ter uma opinião. Depois da informação, vem a opinião. No entanto, a obsessão pela 
opinião também anula nossas possibilidades de experiência, também faz com que 
nada nos aconteça (Idem, ibidem, p.22). 
 

A partir das reflexões de Walter Benjamim, Larrosa (2002) traz o conceito de 

periodismo, que para Benjamim seria o grande dispositivo moderno para a destruição 

generalizada da experiência. O periodismo seria uma aliança perversa entre informação e 

opinião, seria a fabricação da informação e da opinião. E quando a informação e a opinião 

ocupam todo o espaço do acontecer, o sujeito passa a ser fabricado e manipulado pelos 

aparatos de informação e opinião, passa a ser um sujeito incapaz de experiência, passa a ser 

um reprodutor das informações e opiniões fabricadas nos meios formadores de opinião. 

O terceiro ponto diz respeito à escassez da experiência devido à falta de tempo. 

Tudo o que acontece passa demasiadamente depressa. O acontecimento nos é dado na forma 

da vivência instantânea, pontual e fragmentada. Nessa situação, é praticamente impossível 

ocorrer a conexão significativa entre acontecimentos como experiências formadoras de 

sentido. Segundo Larrosa (Ibidem, p.23), “a velocidade com que nos são dados os 

acontecimentos e a obsessão pela novidade, pelo novo, que caracteriza o mundo moderno, 

impedem a conexão significativa entre acontecimentos”. Essa falta de experiências 

formadoras de sentido impede também a memória, pois a sucessão instantânea de 

acontecimentos que acabam nos excitando momentaneamente não contribui para deixar 

qualquer vestígio.  
O sujeito moderno não só está informado e opina, mas também é um consumidor 
voraz e insaciável de notícias, de novidades, um curioso impenitente, eternamente 
insatisfeito. Quer estar permanentemente excitado e já se tornou incapaz de silêncio. 
Ao sujeito do estímulo, da vivência pontual, tudo o atravessa, tudo o excita, tudo o 
agita, tudo o choca, mas nada lhe acontece. Por isso, a velocidade e o que ela 
provoca, a falta de silêncio e de memória, são também inimigas mortais da 
experiência (Idem, ibidem). 
 

Ainda em relação a essa aceleração do tempo/ritmo humano, no que toca a sua 

consequência: o impedimento da construção da memória, Subtil (2003) destaca, no âmbito da 

formação do gosto musical, a chamada “ciranda dos efêmeros”, produzida pelos objetos 
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culturais propostos pela mídia. Esses produtos midiáticos contribuiriam para a reprodução da 

alienação do gosto musical de milhões de pessoas, e particularmente das crianças. A 

libertação dessa “ciranda” necessita de uma ação de combate a alienação do ouvinte. 
Um trabalho de desalienação deve trazer à luz a idéia de que a repetição constante 
das músicas, o retorno do já conhecido, do sempre igual e a troca permanente de 
objetos culturais degustados e repostos em curto espaço de tempo, impede a 
compreensão da historicidade dos objetos da cultura. A ciranda dos “efêmeros” 
impede de pensar no passado e exige a busca constante de algo “novo” evidenciado 
nas expressões das crianças: já cansou, caiu, é velho (Idem, ibidem, p.11). 
 

E em quarto lugar, o autor considera o excesso de trabalho (no trabalho posso 

experimentar uma experiência formadora, mas no excesso de trabalho não) como outro ponto 

que dificulta ou impede a experiência. Neste ponto é preciso ter cuidado para não se confundir 

experiência com trabalho, como ocorre no senso comum. Pois muitas vezes os sujeitos estão 

tão ocupados com seus trabalhos que não têm a oportunidade de ter experiências que os 

toquem. 
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um 
gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: 
requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, 
olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, 
demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a 
vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir 
os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar 
aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e 
espaço (LARROSA, 2002, p.24). 
 

Para complementarmos essa reflexão sobre a destruição/raridade da experiência, 

esta considerada como momento importante na formação do sujeito, trago algumas discussões 

tratadas em Educação e Emancipação33, de Theodor Adorno, acerca desse assunto, que 

contribuem para a complementação dessa reflexão. 

Becker questiona Adorno (1995, p.149) sobre a hipótese de que a ausência de 

experiência poderia, em parte, ser causada por um excesso de historicização de nossa 

educação; com o fato de que a historicização provocou o abandono da experiência imediata da 

realidade contemporânea, tratando de vincular uma consciência histórica correta, inclusive, a 

uma execução correta da experiência espontânea. A essa questão, Adorno reage 

afirmativamente e complementa tal pensamento afirmando que se trata de um fenômeno não 

tipicamente alemão, vinculado ao historicismo, mas sim mundial. Assim, restaria a seguinte 

                                                 
33O livro Educação e Emancipação, de Theodor W. Adorno, constitui uma coletânea de alguns trabalhos de 

Adorno expostos – “quatro conferências redigidas pelo próprio Adorno e quatro conversas com Hellmut 
Becker e Gerd Kadelbach, que foram transcritas conforme as gravações –  e produzidos em parceria com a 
Divisão de Educação e Cultura da Rádio do Estado de Hessem (Alemanha), em cuja série ‘Questões 
Educacionais da Atualidade’ Adorno foi convidado ao menos uma vez por ano no decênio entre 1959 e 1969” 
(Adorno, 1995, p.08). 
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pergunta: O que seria esta inaptidão à experiência e o que poderia ser feito para reanimar a 

aptidão para realizar experiências?  

Adorno responde, em parte, a pergunta posta com a exposição do seguinte 

pensamento: “A constituição da aptidão à experiência consistiria essencialmente na 

conscientização e, desta forma, na dissolução desses mecanismos de repressão e dessas 

formas reativas que deformam nas próprias pessoas sua aptidão à experiência” (Ibidem, 

p.150). E, concordando com Adorno, Becker acrescenta que a aptidão à experiência constitui 

um pressuposto para aumentar o nível de reflexão do sujeito. 

Assim, a aptidão do sujeito à experiência constituiria um pressuposto para o 

desenvolvimento do seu nível de reflexão e de conscientização. Para tentar esclarecer a 

relação experiência-conscientização, Adorno discute o conceito de consciência nestes termos: 
[...] aquilo que caracteriza propriamente a consciência é o pensar em relação à 
realidade, ao conteúdo — a relação entre as formas e estruturas de pensamento do 
sujeito e aquilo que este não é. Este sentido mais profundo de consciência ou 
faculdade de pensar não é apenas o desenvolvimento lógico formal, mas ele 
corresponde literalmente à capacidade de fazer experiências. Eu diria que pensar é o 
mesmo que fazer experiências intelectuais. Nesta medida e nos termos que 
procuramos expor, a educação para a experiência é idêntica à educação para a 
emancipação (Ibidem, p.151). 
 

A educação para emancipação, defendida por Adorno, está ligada à conscientização 

do sujeito em relação à realidade; a uma educação que estimule a contestação e a resistência 

aos mecanismos de repressão à liberdade; à formação do sujeito esclarecido, como o sujeito 

emancipado que se serve do entendimento independentemente da orientação de outrem, ou 

seja, o sujeito autônomo34. 

 

 

2.4.2 Saber da experiência 

 

Em uma experiência na qual algo passa a um sujeito (ou o toca, ou o acontece), e 

ao passá-lo o forma e o transforma, esse sujeito adquire um saber a partir do modo como 

responde ao que lhe acontece, e no modo como dá sentido ao que lhe acontece. Nesse 

momento adquire-se o que Larrosa chama de saber da experiência:  

                                                 
34Segundo Adorno, o sujeito emancipado é aquele que superou o estado de menoridade ou tutela. O autor dialoga 

com o pensamento de Kant para chegar à concepção de sujeito emancipado: “Para precisar a questão, gostaria 
de remeter ao início do breve ensaio de Kant intitulado ‘Resposta à pergunta: o que é esclarecimento?’”. Ali 
ele define a menoridade ou tutela e, deste modo, também a emancipação, afirmando que este estado de 
menoridade é auto-inculpável quando sua causa não é a falta de entendimento, mas a falta de decisão e de 
coragem de servir-se do entendimento sem a orientação de outrem. “Esclarecimento é a saída dos homens de 
sua auto-inculpável menoridade” (ADORNO, 1995, p.169). 
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 [...] não se trata da verdade do que são as coisas, mas do sentido ou do sem-sentido 
do que nos acontece. [...] Se a experiência é o que nos acontece e se o saber da 
experiência tem a ver com a elaboração do sentido ou do sem-sentido do que nos 
acontece, trata-se de um saber finito, ligado à existência de um indivíduo ou de uma 
comunidade humana particular; ou, de um modo ainda mais explícito, trata-se de um 
saber que revela ao homem concreto e singular, entendido individual ou 
coletivamente, o sentido ou o sem-sentido de sua própria existência, de sua própria 
finitude (2002, p.27). 
 

Larrosa (2002) destaca duas notas sobre o saber da experiência. A primeira é a 

qualidade existencial do saber da experiência, isto é, sua relação com a existência, com a vida 

singular e concreta de um existente singular e concreto. Para o autor, a experiência e o saber 

que deriva dela são o que nos permite apropriar-nos de nossa própria vida. Assim, 
Se chamamos existência a esta vida própria, contingente e finita, a essa vida que não 
está determinada por nenhuma essência nem por nenhum destino, a essa vida que 
não tem nenhuma razão nem nenhum fundamento fora dela mesma, a essa vida cujo 
sentido se vai construindo e destruindo no viver mesmo, podemos pensar que tudo o 
que faz impossível a experiência faz também impossível a existência (Idem, ibidem, 
p.27-28). 
 

A segunda nota destacada atenta para se evitar a confusão entre experiência e 

experimento, para limpar a palavra experiência de conotações empíricas e experimentais, de 

conotações metodológicas e metodologizantes. De acordo com Larrosa (Ibidem, p.28): 
Se o experimento é genérico, a experiência é singular. Se a lógica do experimento 
produz acordo, consenso ou homogeneidade entre os sujeitos, a lógica da 
experiência produz diferença, heterogeneidade e pluralidade. [...] Se o experimento é 
repetível, a experiência é irrepetível, sempre há algo como a primeira vez. Se o 
experimento é preditível e previsível, a experiência tem sempre uma dimensão de 
incerteza que não pode ser reduzida. Além disso, posto que não se pode antecipar o 
resultado, a experiência não é o caminho até um objetivo previsto, até uma meta que 
se conhece de antemão, mas é uma abertura para o desconhecido, para o que não se 
pode antecipar nem “pré-ver” nem “pré-dizer”. 
 

Nesse ponto, é possível, mais uma vez, estabelecer um diálogo com a obra 

Educação e Emancipação, na qual Wolfgang Leo Maar35 chama a atenção para a relação 

básica que Adorno estabelece entre Auschwitz36 e a ausência da aptidão à experiência. 

Segundo Adorno, Auschwitz foi o ápice da barbárie contra a qual deve dirigir-se toda a 

educação, sendo a não repetição desse momento de barbárie a primeira de todas as exigências 

para a educação. Assim, é imprescindível uma educação que estimule a aptidão à experiência 

como um pressuposto que promova o aumento do nível de reflexão e de consciência sobre o 

                                                 
35Wolfgang Leo Maar escreveu a introdução do livro Educação e Emancipação, de Theodor W. Adorno: “À 

guisa de introdução: Adorno e a experiência formativa”. 
36Durante a Segunda Guerra mundial o governo alemão comandado por Adolf Hitler construiu campos de 

concentração e extermínio de prisioneiros civis e de guerra. Entre esses campos, o de Auchwitz-Birkenau, 
localizado ao sul da Polônia, é um dos símbolos do Holocausto perpetrado pelo nazismo, onde foram mortos 
mais de um milhão de pessoas (dentre elas judeus e ciganos). 
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horror de Auchwitz. A educação teria sentido unicamente como educação dirigida a uma 

auto-reflexão crítica. Segundo Leo Maar, 
Experiência (Erfahrung37) precisa ser apreendida fora do espectro do experimento 
das ciências naturais; há que remeter-se a Hegel e sua "ciência da experiência da 
consciência". A experiência é um processo auto-reflexivo, em que a relação com o 
objeto forma a mediação pela qual se forma o sujeito em sua "objetividade" 
(ADORNO, 1995, p.24). 
 
Além do saber da experiência destacado por Larrosa (2002), interessa 
a nossa pesquisa a reflexão de Maurice Tardif sobre a noção de saber 
no âmbito dos ofícios e profissões, mais especificamente na profissão 
docente, pois além da formação humana de Izaíra Silvino 
(protagonista focada neste trabalho), estaremos enfocando também a 
sua experiência formativa como docente. Nesse sentido, destacamos a 
concepção de saber apresentada por Tardif (2010, p.11-60),[...] no 
âmbito dos ofícios e profissões, não creio que se possa falar do saber sem relacioná-
lo com os condicionantes e com o contexto do trabalho: o saber é sempre o saber de 
alguém que trabalha alguma coisa no intuito de realizar um objetivo qualquer. Além 
disso, o saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos professores é o 
saber deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua 
experiência de vida e com a sua história profissional, com as suas relações com os 
alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na escola. [...] É necessário 
especificar também que atribuímos à noção de “saber” um sentido amplo que 
engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as 
atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes chamado de saber, de 
saber-fazer e de saber-se. 
 

O saber dos professores é plural e temporal, uma vez que se adquire no contexto 

de uma história de vida e de uma carreira profissional, contendo conhecimentos e um saber-

fazer cuja origem social é patente, pois alguns deles provêm da família, da escola que o 

formou e de sua cultura pessoal; outros vêm das universidades ou das escolas normais; outros 

estão ligados à instituição. Assim, o saber profissional constrói-se na confluência de vários 

saberes oriundos da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educacionais, das 

universidades, etc. É um saber temporal, o que significa dizer que ensinar supõe aprender a 

ensinar, ou seja, aprender progressivamente a dominar os saberes necessários à realização do 

trabalho docente. Para evidenciar tal aprendizagem do ofício de professor podemos focalizar a 

importância das experiências familiares, e escolares anteriores à formação inicial na aquisição 

do saber-ensinar (TARDIF, 2010). 

Segundo Tardif (Ibidem), os saberes experienciais ocupam um status particular 

entre os professores, pois, para eles, constituem os fundamentos da prática e da competência 

profissional. A aprendizagem de tais saberes não se limita à duração da vida profissional, 

                                                 
37Walter Benjamin concebe o termo alemão Erfahrung como “o conhecimento obtido através de uma 

experiência que se acumula, que se prolonga, que se desdobra, como numa viagem” (apud SILVA, 2006, 
p.39).  
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inclui também a existência pessoal do professor, o qual, de certo modo, aprendeu seu ofício 

antes mesmo de iniciá-lo. 
No campo do ensino, os trabalhos referentes às histórias de vida de professores [...] 
mostram que há muito mais continuidade do que ruptura entre o conhecimento 
profissional do professor e as experiências pré-profissionais, especialmente aquelas 
que marcam a socialização primária (família e ambiente de vida), assim como a 
socialização escolar enquanto aluno. [...] Nessa perspectiva, os saberes experienciais 
do professores de profissão, longe de serem baseados unicamente no trabalho em 
sala de aula, decorreriam em grande parte de preconcepções do ensino e da 
aprendizagem herdadas da história escolar. (Idem, Ibidem, p.72) 
 

Os fundamentos do ensino são, ao mesmo tempo, existenciais, sociais e 

pragmáticos. São existenciais, no sentido de que o professor “não pensa apenas com a 

cabeça”, mas “com a vida”, ele pensa a partir de sua história de vida não somente profissional, 

mas também emocional, afetiva, pessoal e interpessoal. Também, são sociais porque os 

saberes profissionais são plurais, pois provêm de diversas fontes sociais: família, escola, 

universidade; e são adquiridos em tempos sociais diferentes: tempo da infância, da escola, da 

formação profissional, do ingresso na profissão, da carreira. E, finalmente, são pragmáticos 

porque os saberes que servem de base ao ensino estão intimamente ligados tanto ao trabalho 

quanto à pessoa do trabalhador, ou seja, trata-se de saberes ligados ao labor, de saberes sobre 

o trabalho, ligados às funções dos professores (TARDIF, Ibidem). 

A categoria “saber experiencial” foi fundamental para a descrição e discussão do 

processo formativo de Izaíra como docente, enquanto que a categoria “tempos sociais” 

contribuiu para a organização temática do capítulo 3, subdividindo o tema central formação 

em subcategorias relacionadas à trajetória formativa da agente enfocada.  

 
 
2.4.3 Formação: o que é formar? 

 

A capacidade de formação ou de transformação do sujeito constitui um 

componente fundamental da experiência. Segundo Paulo Freire (2002, p.9,16), a experiência 

não deve ser transformada em puro treinamento técnico, “é muito mais do que puramente 

treinar o educando no desempenho de destrezas”, pois assim se amesquinha o que há de 

fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador. “Se se respeita a 

natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do 

educando. Educar é substantivamente formar”. 

De acordo com Lipiansky (apud Schrader, 2002, p.154), ainda no século XIX o 

escritor russo Tolstoi era um adversário do pensamento autoritário da pedagogia tradicional, 
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defendendo que “o único critério da pedagogia é a liberdade; o único método, a experiência”. 

Sobre o potencial formativo da experiência no espaço escolar, o escritor acrescenta que 

“quando a experiência for a base da escola, quando cada escola for, por assim dizer, um 

laboratório pedagógico, só então ela não permanecerá atrás do progresso geral e a experiência 

poderá oferecer bases sólidas para a ciência da educação”. 

A aproximação entre os conceitos de formação e de experiência proporciona uma 

abordagem problematizadora do que significa formar. Segundo Adorno (1995, p.140), os 

conceitos de educação e formação são conceitos que na atualidade tornaram-se problemáticos: 
É bastante conhecida a anedota infantil da centopéia que, perguntada quando 
movimenta cada uma de suas pernas, fica inteiramente paralisada e incapaz de 
avançar um passo sequer.  Ocorre algo semelhante com a educação e a formação. 
Houve tempos em que esses conceitos, como dizia Hegel, eram substanciais, 
compreensíveis por si mesmos a partir da totalidade de uma cultura, e não eram 
problemáticos em si mesmos. Mas hoje tornaram-se problemáticos nestes termos. 
No instante em que indagamos: "Educação — para quê?", onde este "para quê" não 
é mais compreensível por si mesmo, ingenuamente presente, tudo se torna inseguro 
e requer reflexões complicadas. E sobretudo uma vez perdido este "para quê",  ele 
não pode ser simplesmente restituído por um ato de vontade, erigindo um objetivo 
educacional a partir do seu exterior. 
 

Na apresentação do livro Pedagogia Profana, Jorge Larrosa (1998, p.14) 

apresenta a ideia clássica de formação a partir de duas faces: “Formar significa, de um lado, 

dar forma e desenvolver um conjunto de disposições preexistentes. Por outro, levar o homem 

até a ‘conformidade’ em relação a um modelo ideal do que é ‘ser humano’ que foi fixado e 

assegurado de antemão”. 

Essa concepção de formação advém da pedagogia humanista, a qual supõe que o 

sujeito possui predisposições que serão desenvolvidas até conformar-se a um modelo ideal, 

preestabelecido de sujeito. Um sujeito cognitivo e moral, que é o centro da própria noção de 

homem existente na matriz pedagógica humanista (GUIMARÃES e ZUBEN, 2007, p.36). 

No livro Educação e Emancipação, Hellmut Becker discute com Theodor Adorno 

a questão da superação dos modelos ideais preconizados pela pedagogia de tradição 

humanista, afirmando que estaria anunciando-se uma inflexão decisiva na pedagogia 

moderna: “Eu diria que atualmente a educação tem muito mais a declarar acerca do 

comportamento no mundo do que intermediar para nós alguns modelos ideais 

preestabelecidos” (ADORNO, 1995, p.141). 

Sobre o conceito de modelo ideal (Leitbild, em alemão), Adorno apresenta um 

posicionamento crítico, atentando a um momento específico no conceito de modelo ideal: o 

da heteronomia, como um momento autoritário, o que é imposto a partir do exterior. 

Existindo nesse momento algo de usurpatório, no qual alguém se considera no direito de 
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decidir a respeito da orientação da educação dos outros. Essa forma de agir, de acordo com o 

filósofo, encontra-se em contradição com a ideia de um sujeito autônomo38, emancipado. 

Adorno apresenta uma concepção de educação que não é aquela que busca 

modelar as pessoas; nem a mera transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa 

morta é constantemente destacada; mas uma educação que proporcione a formação de uma 

consciência verdadeira, que é uma exigência política. Segundo suas palavras: “Uma 

democracia com o dever de não apenas funcionar, mas operar conforme o seu conceito, 

demanda pessoas emancipadas. Uma democracia efetiva só pode ser imaginada enquanto uma 

sociedade de quem é emancipado” (Ibidem, p.141-142). 

Segundo Larrosa, a ideia tradicional de formação é concebida a partir de ideias 

prescritivas de seu desenvolvimento e de modelos normativos de sua realização. Em 

contraposição à proposta tradicional de formação, o autor propõe uma maneira alternativa de 

pensar o formar: 
Minha aposta seria pensar a formação sem ter uma ideia “pré-scrita” de seu 
desenvolvimento nem um modelo normativo de sua realização. Algo assim como 
um devir plural e criativo, sem padrão nem projeto, sem uma ideia prescritiva de seu 
itinerário e sem uma ideia normativa, autoritária e excludente de seu resultado, disso 
a que os clássicos chamavam “humanidade” ou “ser plenamente humano” (Idem, 
1998, p.14).  
 

Nessa perspectiva, o autor defende um pensamento aberto sobre a formação, no 

qual estariam ausentes prescrições que trazem ideias normativas, autoritárias e excludentes. A 

experiência de formação deveria ser como uma aventura rumo ao desconhecido, rumo à 

descoberta e ao descobrir-se; como um movimento excêntrico, no qual o sujeito abre-se à sua 

própria metamorfose. “Na formação existe, às vezes, tensão, destruição, negação. Por isso, só 

são formativas as experiências em que se faz a prova da própria identidade” (Idem, ibidem, p. 

227). 

Ainda em Pedagogia Profana, Larrosa dialoga com o escritor austríaco Peter 

Handke, o qual vislumbra uma ideia de formação que não possua uma trajetória normatizada. 

Segundo Larrosa (1998), a formação na visão de Handke 
[...] aparece aí como um trajeto não normatizado no qual se aprende a ler (e a 
percorrer) o mundo. Mas para isso, para que o mundo seja legível (e “percorrível”), 
tem-se de, primeiro, dissolver todos os esquemas de interpretação que nos são dados 
já lidos e interpretados. Por isso, a viagem handkeana de formação é, mais 
propriamente, uma viagem de desaprendizagem ao fim da qual o mundo aparece 
aberto e disposto para ser lido de outra maneira (p.11).  
 

                                                 
38Autonomia: “segundo Kant (1724-1804), capacidade apresentada pela vontade humana de se autodeterminar 

segundo uma legislação moral por ela mesma estabelecida, livre de qualquer fator estranho ou exógeno com 
uma influência subjugante, tal como uma paixão ou uma inclinação afetiva incoercível” (Houaiss, 2007). 
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Paulo Freire, em sua proposta pedagógica libertadora, contrapõe-se à prática 

pedagógica tradicional autoritária, que almeja dar forma ao aluno, a qual concebe este como 

aquele que não tem conhecimento, que não possui luz, haja vista a origem da palavra aluno a 

partir do latim: a = ausente/sem; luno é derivado de lumni = luz. Nesse sentido, aluno 

significa aquele que não tem luz/conhecimento. Para Freire (2002. p.12), “[...] ensinar não é 

transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é ação pela qual um sujeito [professor] 

criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado [aluno]”. Nesse sentido, 

Quintás ainda apresenta uma concepção sobre a ação formativa que se harmoniza com a visão 

de Freire: “Formar significa entrar no jogo da criatividade, da criação de vínculos fecundos 

com as realidades do meio ambiente que são capazes de suscitar e co-realizar encontros.” 

(QUINTÁS apud MORAES, 2011, p.35).  

Para pensar o conceito de formação é imprescindível a sua contextualização 

histórica, pois no decorrer do tempo as sociedades passam por diversas transformações 

materiais e culturais. Dentre estas transformações podemos destacar a mudança pela qual 

passa a ideia de formar o homem, da mudança da noção de homem e do modo de formá-lo. 

Segundo a matriz pedagógica humanista, o sujeito possui predisposições que são 

desenvolvidas até conformar-se a um modelo ideal, pré-estabelecido de sujeito: um sujeito 

cognitivo e moral, que é o centro da própria noção de homem existente nessa matriz 

pedagógica. Para Adorno e Freire, essa concepção de formação do homem a partir de um 

modelo ideal preestabelecido de homem, constitui um modelo autoritário de educação, que 

não permite a formação do sujeito emancipado. 

O filósofo francês Michel Foucault tem um posicionamento crítico quanto a um 

modelo ideal e preestabelecido de sujeito, ele recusa qualquer essencialismo do eu, da pessoa 

humana, ou do sujeito. Para o filósofo, é a experiência de si que forma o sujeito e sua 

subjetividade, sendo que tal experiência possui uma historicidade. 
É a partir desta dimensão da experiência de si que Foucault elabora sua crítica do 
sujeito. [...] Todo o pensamento de Foucault se volta contra o que caracterizamos 
como uma noção moderna de sujeito a partir da qual e em torno da qual se têm 
pensado a noção de formação. A partir do pensador francês o sujeito perde sua 
soberania e passa a ser considerado sob o viés da historicidade (GUIMARÃES e 
ZUBEN, 2007, p.38). 
 

Foucault chama a atenção para a consideração de que o sujeito é constituído no 

processo histórico. Nessa perspectiva, não existiria o sujeito no sentido de res, de coisa, com 

atributos universalizáveis, como um a priori histórico, uma constituição definida, mas haveria 

sim processos de subjetivação a partir das experiências de si que se constituem no processo 

histórico. 
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Larrosa traz uma importante contribuição para pensarmos no papel formativo da 

experiência e das dificuldades que hoje encontramos para viver experiências que nos toquem 

e que nos tocando, nos (trans)formem trazendo sentidos para nossa existência. Assim, nas 

experiências são gestados os saberes da experiência, os quais configuram uma personalidade, 

um caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana singular de estar no 

mundo, que é por sua vez uma ética (um modo de conduzir-se) e uma estética (um estilo). 

Se Larrosa contribui com uma proposta alternativa de educação, frente às 

propostas de educação como ciência aplicada ou como práxis política, propondo uma 

educação de caráter mais existencial (sem ser existencialista), resta a seguinte questão: O que 

fazer para recuperar a experiência como momento crucial de formação se, atualmente, 

momentos nos quais os sujeitos possam interromper a correria da vida no mundo 

contemporâneo são cada vez mais raros? 

 

 

2.4.4 História de vida e formação docente 

 

Costa e Gonçalves (2006) afirmam que existe um verdadeiro movimento sócio-

educativo em torno de histórias de vida de professores, expressando o anseio de fazer nascer 

um tipo de conhecimento mais próximo da realidade educativa e do cotidiano do professor. 

Progressivamente, tal movimento tem dado especial atenção às práticas de ensino a partir do 

olhar direcionado à vida e à pessoa do professor, ilustrando experiências no âmbito da 

profissão docente que desvelam a debilidade e complexidade de sua prática. 

As narrativas de histórias de vida ajudam a colocar ordem e coerência à 

experiência do entrevistado, dando sentido aos acontecimentos de sua vida e revelando ao 

outro aquilo que é reconhecido em sua memória como fundamental a ser registrado. Segundo 

Soares (2006, p.7), a produção de depoimentos permite a constituição de uma experiência 

formadora, na medida em que abre um campo para a identificação de representações e 

significados construídos na docência e espaços de formação pelo entrevistado. 

Os estudos de histórias de vida têm contribuído para a construção de um 

conhecimento mais integral da formação docente, uma vez que o centro das atenções não está 

apenasnos cursos realizados, na formação acadêmica e na experiência vivida na 

profissão;ficando de fora, como algo sem importância, a nossa “presença no mundo”. O que 

nos faz pensar que a atividade profissional do sujeito não tem relação com suas experiências 

“de menino, de jovem, com seus desejos, com seus sonhos, com o seu bem querer ao mundo 



55 
 

ou desamor à vida. Com sua alegria ou com seu mal-estar na passagem dos dias e dos anos” 

(FREIRE, 1997, p.80). 

Na trajetória de formação humana e profissional do sujeito este percorre diferentes 

contextos nos quais ocorrem processos formativos, os quais podem ser apresentados a partir 

da apropriação de três categorias de educação expostas por Libâneo (1994): a formal, a não 

formal e a informal. 

Segundo Libâneo (1994, p.17-18), os estudos sobre diversas modalidades de 

educação caracterizam as influências educativas em intencionais e não intencionais. A 

educação intencional ocorre na educação escolar e extra-escolar, referindo-se a contextos nos 

quais há intenções e objetivos definidos de forma consciente. São formas de educação 

intencional a educação formal e a não-formal. A primeira é realizada nas escolas ou outras 

agências de instrução e educação, como igrejas, sindicatos, partidos e empresas, apresentando 

ações de ensino com objetivos pedagógicos explícitos, sistematização e procedimentos 

didáticos. Quanto à educação não-formal, podemos considerar que se trata de uma atividade 

educativa estruturada fora do sistema escolar convencional, como os movimentos sociais 

organizados, os meios de comunicação de massa, e, pensando especificamente na educação 

musical, podem ser citados como exemplos, as bandas de música e os grupos corais. 

Fernandes e Park (2007) apontam que o termo educação não-formal ainda 

encontra-se em momento de construção, “passando por críticas tanto relacionadas à sua 

terminologia quanto por suas práticas e orientações no contexto atual”. De acordo com as 

autoras, nos anos 1970, o termo educação não-formal inicialmente era definido por 

antagonismo a educação formal escolar, apontando diferenças em termos de flexibilidade 

maior em relação a formas dos conteúdos abordados, locais de acontecimento, métodos 

utilizados etc. Posteriormente, nos anos 90, o termo passa a ser pensado em três funções: 

tendo papel complementar ao sistema formal-escolar, como uma alternativa e como papel 

suplementar. Nesse sentido, a oposição não é o foco, mas a perspectiva de ampliar as 

experiências escolares. 

A educação não-intencional, para Libâneo (1994, p.17) diz respeito às influências 

dos contextos social e ambiental sobre os indivíduos. Nesses contextos encontra-se a 

modalidade de educação informal, que, para o autor: 
Correspondem a processos de aquisição de conhecimentos, experiências, idéias, 
valores, práticas, que não estão ligados especificamente a uma instituição e nem são 
intencionais e conscientes.São situações e experiências, por assim dizer, casuais, 
espontâneas, não organizadas, embora influam na formação humana. É o caso, por 
exemplo, das formas econômicas e políticas de organização da sociedade, das 
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relações humanas na família, no trabalho, na comunidade, dos grupos de 
convivência humana, do clima sócio-cultural da sociedade. 
 

Os conceitos/categorias como: experiência, saberes e formação, apresentados e 

discutidos neste capítulo, estarão perpassando os próximos capítulos, sendo, alguns aspectos 

deles, discutidos mais amplamente quando estaremos enfocando o processo formativo da 

regente Izaíra Silvino e a sua contribuição para a constituição do campo educativo musical na 

UFC. 
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3 A TRAJETÓRIA FORMATIVA DE IZAÍRA SILVINO 
 

3.1 Formação familiar: tempo da família 

 

A família, uma das mais antigas instituições humanas, é considerada a primeira 

agência educacional do ser humano, sendo responsável, essencialmente, pela forma com que o 

sujeito se relaciona com o mundo. No ambiente familiar, a criança recebe a chamada 

educação primária, na qual a família responsabiliza-se por transmitir modelos que orientem o 

desempenho do papel social da criança. A educação familiar apresenta como tarefa principal 

orientar o desenvolvimento e a aquisição de comportamentos considerados adequados, em 

termos dos padrões sociais vigentes em determinada cultura (OLIVEIRA e ARAÚJO, 2010). 

O núcleo familiar constitui o ambiente inicial no qual são gestadas as primeiras socializações 

da criança, contribuindo assim para a sua adaptação à vida social.  

Maria Izaíra Silvino Moraes nasceu no dia 15 de agosto de 1945, na cidade de 

Baturité, localizada no Maciço de Baturité, no Estado do Ceará. Seu nascimento coincidiu 

com os festejos da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Palma. Seus pais são José Silvino 

da Silva e Isabel Diogo da Silva. 

É a segunda filha entre os doze filhos que seus pais criaram. Sua mãe gerou, na 

realidade, quatorze filhos, mas um não chegou a nascer, e o outro morreu no nascimento. 

Entre irmãos e irmãs, é a segunda filha mais velha e a filha mais velha dentre as mulheres. 

Izaíra relata que sua “mãe era uma mulher muito alegre, muito brincalhona, muito 

criança, muito infantil”. O jeito criança de sua mãe diz respeito ao fato de que muitas pessoas 

conservam esse modo de ser criança bastante destacado em sua personalidade durante sua 

vida adulta, pois apesar de passarmos por diferentes fases de desenvolvimento em nossas 

vidas, isso não quer dizer que uma fase da vida supera a outra. Não deixamos de ser crianças 

para ser adolescentes, depois adultos, depois idosos. A cada fase, vamos acumulando 

experiências que nos formam e transformam, as quais levaremos conosco durante toda a nossa 

existência. Não estamos num processo evolutivo de superação de diferentes fases de 

desenvolvimento, mas sim, nos desenvolvemos acumulando as experiências formadoras que 

ocorrem nos diversos acontecimentos e momentos vividos.  

Heidegger (1987 apud Larrosa, 2002, p.25), apresenta uma definição de 

experiência que nos auxilia a compreendê-la como algo que nos acontece e que nos 

transforma durante o transcurso de nossa existência: 



58 
 

[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos alcança; 
que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Quando falamos em “fazer” 
uma experiência, isso não significa precisamente que nós a façamos acontecer, 
“fazer” significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos alcança receptivamente, 
aceitar, à medida que nos submetemos a algo. Fazer uma experiência quer dizer, 
portanto, deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos interpela, entrando e 
submetendo-nos a isso. Podemos ser assim transformados por tais experiências, de 
um dia para o outro ou no transcurso do tempo.  
 

Segundo Izaíra, a mãe tinha um cuidado especial com os filhos, e esse cuidar era 

feito com muito humor: “o que eu achei mais legal era isso, muito humor, nós trabalhávamos 

muito e tínhamos muito humor. Até as nossas brigas eram engraçadas, a família tem muitas 

histórias que a gente chama de folclore da família, só assim de doidice (risos)”. 

Esse humor não dispensava, entretanto, a existência de um disciplinamento das 

relações entre pais e filhos, os quais possuíam papéis dentro do núcleo familiar. As mulheres 

dormiam no quarto das mulheres, os homens dormiam no quarto dos homens. Filhos e filhas 

tinham a obrigação de pedir benção ao pai e à mãe ao acordar, antes de dormir, ao sair de 

casa, e ao chegar em casa. Chamavam à mãe de senhora e ao pai de senhor, pois era a maneira 

de demonstrar respeito por eles. 

Os pais procuravam resolver as “malcriações” com diálogo, no entanto a mãe 

possuía uma palmatória39, que era utilizada em ocasiões extraordinárias, quando apenas 

dialogar não era o bastante para disciplinar os filhos. Assim, a mãe advertia-os até o ponto no 

qual o número de reincidências não permitia mais a tolerância às traquinagens deles, que 

acabavam recebendo os chamados “bolos”40 nas mãos. Outra forma de castigo a que eram 

submetidos, era ficar rezando de joelhos. Essas ações punitivas, quando haviam, eram 

geralmente aplicadas pela mãe, que passava a maior parte do tempo com os filhos; o pai 

procurava resolver todos os conflitos com diálogo. 

Alvarenga (apud SOUZA e VASCONCELOS, 2006, p.16) divide as práticas 

educativas parentais em dois grupos: as práticas educativas não-coercitivas e as práticas 

educativas coercitivas. As primeiras utilizam o diálogo para explicar à criança sobre seu 

comportamento e consequências, indicar regras e valores, e explicitar sobre possíveis 

implicações ruins ou dolorosas de suas ações sobre os outros. As segundas são manifestadas 

na punição verbal, na ameaça de punição, na privação ou castigo, na coação física e na 

punição física. 

                                                 
39“pequena peça circular de madeira com cinco orifícios em cruz e provida de um cabo, usada como instrumento 

de castigo para bater na palma da mão do castigado” (HOUAISS, 2007). 
40No sentido coloquial, o bolo é a ação de bater a palmatória na palma da mão do castigado. 
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A partir de tais categorias propostas, podemos considerar que as ações 

disciplinares na família de Izaíra apresentam o predomínio das práticas educativas não 

coercitivas em detrimentos das práticas de educação coercitiva. Mesmo havendo momentos 

pontuais de disciplinamento na família de Izaíra nos quais eram praticadas punições41 como: 

um castigo físico leve (os “bolos” de palmatória), ou pequenas humilhações ou sacrifícios 

(ficar de joelhos rezando); o costume era o de praticar o diálogo entre pais e filhos, pois 

mesmo que a mãe chegasse a aplicar castigos físicos aos filhos e às filhas, até agir de tal 

maneira ela já havia procurado admoestá-los quanto aos seus atos malcriados.  

Essa forma de proceder manifestada pela mãe de Izaíra aproxima-se do 

posicionamento de Durkheim em relação à aplicação da punição enquanto ato disciplinar que 

almeja alcançar a educação moral da criança. Segundo Pereira (2009), Durkheim afirma que 

não se deve punir ab irato, ou seja, em um impulso de cólera ou de impaciência nervosa, pois 

é necessário a criança sentir que o castigo foi resultado de um ato deliberado, de uma decisão 

tomada de maneira refletida, para que o castigo não perca todo o significado moral. 

Como a família de Izaíra era numerosa (um núcleo familiar com doze pessoas), 

algumas vezes havia pessoas de fora para ajudar na execução das tarefas da rotina doméstica. 

Entretanto, Izaíra enfatizou que ela e seus irmãos e irmãs foram crianças trabalhadoras, pois 

cada um tinha seus afazeres domésticos. Os meninos tinham suas tarefas na organização 

doméstica, bem como as meninas, sendo que aos meninos eram destinadas as tarefas pesadas, 

já que o pai entendia que mulheres não deveriam fazer tarefas pesadas.  

Filhos e filhas possuíam horários para a escola, para fazer o dever de casa, para 

cuidar da limpeza da casa, e horário para os mais velhos cuidarem dos mais novos.  

Na sua família, Izaíra diz ter aprendido a prática da cooperação, e a ter um 

sentimento de compartilha e respeito às pessoas. Segundo ela: “Esse espírito cooperativo, de 

fazer junto, eu aprendi em casa. Sempre adorei fazer trabalho em grupo. [...] acho que aprendi 

a querer saber o que era amor e o que era se entender como gente na minha família”. Tais 

declarações de Izaíra nos remetem à questão da formação do ser humano enquanto sujeito que 

interage com os demais.  
O ser humano se desenvolve enquanto ser à medida que se relaciona com os demais, 
interagindo com as diferenças, quando tem possibilidades de crescimento pessoal e 
interpessoal e ao conhecer e reconhecer a e na diversidade, possibilitando-se a 
aprender conhecer, a ser, a conviver junto e a fazer (SANTANA et al., 2010, p.4). 
 

                                                 
41De acordo com Pereira (2001), “a punição, para Foucault, é tudo aquilo que é capaz de fazer as crianças 

sentirem a falta que cometeram, de humilhá-las e de confundi-las. Os castigos físicos, para ele, têm a função de 
reduzir os desvios, sendo essencialmente atos corretivos que visam sempre a restauração da ordem”. 
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Os filhos estudavam no período da manhã e durante a tarde faziam as tarefas de 

casa. Os irmãos ajudavam uns aos outros na realização das tarefas, sendo cultivado assim o 

hábito do fazer cooperativo. O pai achava que os filhos deveriam estudar durante o dia, e à 

noite não deveriam estudar, ler, ou fazer dever de casa, mas sim, escutar histórias que os avós 

contavam ou escutar rádio, que era um aparelho sempre presente no lar. 

Izaíra declarou que a partir dos cuidados que os irmãos mais velhos tinham com 

os mais novos, teria nascido e sido cultivado o sentimento de amor fraternal em seu ambiente 

familiar: 
A minha relação com minha família é uma relação de muito amor. Os meus irmãos 
homens eu acho que sou amada por eles, muito amada e respeitada, todos foram 
meus amigos a vida inteira, meus maiores amigos foram meus irmãos. Eu tenho 
outros amigos, mas os meus maiores amigos são os meus irmãos e as minhas irmãs. 
 

A casa de Izaíra era um lugar de muito barulho,pois havia doze irmãos que 

brincavam dentro de casa, já que a mãe não gostava que os filhos brincassem na rua. Assim, 

os amigos vinham brincar dentro de sua casa, superlotando-a ainda mais. Nas palavras de 

Izaíra, no seu lar, além de gente,  
Tinha cachorro, tinha passarinho, até papagaio já teve, até macaco já teve, tinha 
vaca, porque o meu pai sempre morava em sítios pra ter uma vaca com um bezerro 
pra dar leite pros filhos (risos). Quando o bezerro crescia ele vendia a vaca. Então 
era uma casa muito maluca a minha casa, muito diferente de tudo. 
 

Não somente os irmãos e irmãs, os amigos e amigas, estavam envolvidos em 

brincadeiras, a mãe de Izaíra também costumava brincar com os filhos algumas brincadeiras 

como a amarelinha (a qual era chamada pelo nome de macaca), e pular corda. Tais atividades 

lúdicas fazem parte do universo do brincar, o qual não seria um mero passatempo, pois a 

brincadeira contribui para o desenvolvimento da criança, para sua formação enquanto ser 

humano, promovendo processos de socialização e descoberta do mundo (MALUF, 2003). 
Por meio de atividades lúdicas, o processo de interiorização de regras e normas, se 
transforma em estágios graduais e progressivos. O lúdico permite, em todas as fases 
do ciclo de desenvolvimento do ser humano, uma ação educativa, no sentido de 
provocar, desafiar, estimular, ajudar o sujeito a estabelecer relações e interações que 
satisfaça a sua necessidade pessoal e social. Necessidades estas que devem ser 
entendidas no sentido amplo das dimensões pelas quais o ser humano precisa se 
desenvolver: intelectual, afetiva, cognitiva, social, lúdica, cultural, política e física 
(SANTANA et al.,  2010, p.3). 
 

O pai costumava levar os filhos para passeios, fazendo longas caminhadas. 

Quando a família passou a morar em Fortaleza42, o pai saía com os filhos para fazer 

caminhadas de Fortaleza até Pacatuba ou Pacajús. Também saíam de casa para ir à praia a pé, 
                                                 
42A família de Izaíra mudava-se constantemente, pois o trabalho de seu pai demandava a sua constante mudança 

residencial. Dessa maneira, residiram nas seguintes cidades do estado do Ceará: Baturité, Iguatú, Sobral, 
Aracati, Russas, Missão Velha e Fortaleza. 
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como forma de fazer exercício que contribuísse com a saúde do corpo. Aos sábados, o pai 

também tinha o hábito de cultivar diversas formas de lazer cultural com os filhos, levando-os 

para o cinema e teatro, como o Teatro São José e o Theatro José de Alencar, além de 

frequentar o circo. 

Os pais de Izaíra eram muito católicos. Sua mãe costumava ser amiga de padres e 

sempre estava engajada em movimentos/ações da Igreja Católica. Izaíra conta que sua mãe 

tinha a prática de estar engajada em ações beneficentes junto a pessoas carentes que residiam 

na localidade onde ela morava. 
A minha mãe era uma mulher altamente participativa de toda vida onde ela chegou. 
Ela sempre fazia movimentos pelas pessoas mais pobres. Ela visitava todos os 
subúrbios das cidades onde ela andou. Ela fazia casamento, promovia casamento; 
arranjava dinheiro pra fazer poço d’água nas casas que não tinha água; tomava conta 
das crianças pobres e levava para os hospitais. Eu sou filha de dois batalhadores, e 
dois cidadãos. 
 

Como uma família de católicos praticantes, todos os domingos, à tarde, a família 

ia à missa dominical. Ao final de cada ano, o pai costumava reunir os filhos no Natal para lhes 

ensinar músicas natalinas, para que os filhos fossem à Igreja para cantá-las durante a missa.  

Outro costume religioso de sua família diz respeito ao terço que era realizado 

todos os dias, às 18 horas, na residência deles. Durante tal ritual, havia rezas, ladainhas e 

cânticos. Segundo Izaíra, esse ritual teria sido um importante elemento de unidade para sua 

família.  

A mãe possuía o hábito de cantar muito, pois como disse Izaíra:  
Toda hora ela estava cantando, [...] adorava cantar [...] minha mãe cantava muito, eu 
sei de todas as músicas da Carmen Miranda de cor ainda na minha cabeça, porque 
era a minha mãe que cantava todas as músicas da Carmen Miranda. [...] Eu sei 
muitas músicas da Luiz Gonzaga, porque o meu pai e a minha mãe cantavam muitas 
músicas do Luiz Gonzaga. 
 

Nesse trecho podemos perceber não somente as influências iniciais para a 

formação do gosto musical de Izaíra por meio da mediação de sua mãe e seu pai, os quais 

manifestam seu gosto pelo repertório de músicas da cantora Carmem Miranda e do cantor, 

compositor e sanfoneiro Luiz Gonzaga43 (o qual tinha seu repertório cantado por mãe e pai); 

mas também é possível observar que estaria sendo gestado o seu gosto pela música (pelo fazer 

e saber musical) expresso pelo canto.  

Além dos hábitos de cantar manifestados em casa pela mãe e pelo pai, também 

destacamos as experiências de Izaíra em cantar repertório natalino na Igreja e músicas 

religiosas durante os terços como experiências que contribuíram para gestar e desenvolver seu 
                                                 
43Segundo Napolitano (2002, p.39), desde o final dos anos 40 o Baião de Luiz Gonzaga havia se nacionalizado 

por via do rádio, consagrando definitivamente a música nordestina nos meios de comunicação. 
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gosto pelo canto. Segundo Subtil (2003, p.7): “A gênese do gosto está na familiarização 

precoce produzida pelas práticas musicais do convívio familiar”, nestes termos, a família, e 

principalmente a referência musical dos pais, cumpre papel fundamental na constituição do 

gosto musical da criança. 

De acordo com Izaíra, seu pai, assim como sua mãe, também era uma pessoa 

muito brincalhona, que cuidava dos filhos, que adorava os filhos. Seu pai era delegado da 

polícia militar, prezava pela honestidade e gostava muito de ler e de escrever. Izaíra considera 

que seu pai era intelectual e possuía argúcia.  

O pai era muito engajado na atuação junto à comunidade onde estava inserido. 

Sobre este assunto, Izaíra declarou: 
O meu pai era uma pessoa que participava de tudo da cidade onde ele estava. Então, 
ele lidava com jovens, e aí se oferecia na escola, ensinava filosofia, ensinava 
sociologia. Ele não gostava de armas, apesar de ser policial militar. E levava, dos 
soldados dele, gente que sabia jiu-jitsu, judô, que sabia basquete, que sabia vôlei, 
então ele chamava a juventude toda pra aprender vôlei, basquete, ele e o povo dele 
da polícia que ensinava. Então ele tinha sempre a juventude muito perto dele nas 
cidades, e com isso ele tinha muito respeito das pessoas porque os pais sabiam onde 
seus filhos estavam. 
 

Segundo Izaíra, apesar de o pai não ter sido filiado a partidos políticos, ele era 

muito crítico e falava “muito sobre política em casa, sobre governo, honestidade, sobre 

respeito ao que era público, sobre não gastar dinheiro público. [...] Era assim um pessoa que 

primava pela honestidade, ele era conhecido como tal”. Assim, o pai era um cidadão 

participante da vida política nas localidades onde residiu. 

Por influência do pai, Izaíra diz ter se abstraído de partidos políticos, ter se 

afastado de política partidária. Ela declara “sempre ter gostado muito de História”, o que nos 

leva a pensar que ela teria desenvolvido uma consciência sócio-histórica que a levou a uma 

percepção de que partidos políticos não podem dar conta da realidade sócio-histórica. 

A palavra partido, segundo acepções apresentadas por Houaiss (2007), diz 

respeito a uma “organização social que se fundamenta numa concepção política ou em 

interesses políticos e sociais comuns e que se propõe alcançar o poder; associação de pessoas 

em torno dos mesmos ideais, interesses e objetivos”. Nestes termos, a palavra partido traria a 

ideia de parte, de que existem partes interessadas em certas concepções e interesses político-

sociais. Tais partes são grupos, facções, associações organizadas em partidos políticos que 

representariam seus interesses. 

Apesar de trazer a compreensão de partido como algo parcial e que faz parte do 

jogo de interesses que existe na vida política, Izaíra traz sua visão a respeito do assunto, 

apresentando o partido no qual ela está engajada, uma espécie de partido universal (um 
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paradoxo?), um partido que não seria parte, mas sim todo. Um partido que perpassaria todas 

as realidades sociais e históricas: 
[...] meu partido é a música, acho que é o melhor partido que existe, porque não é 
partido, não é parte, é todo sempre, mexe com todo mundo, todo mundo tem ouvido 
e todo mundo escuta som e quem não escuta sente. Então é o melhor partido que 
existe. 
 

O pai também cantava muito. De acordo com Izaíra ele sabia “na cabeça dele a 

obra inteira de Noel Rosa”. Perguntando-se como o pai teria aprendido todas aquelas músicas 

de Noel Rosa, Izaíra lembra a escassez dos meios de comunicação durante a época de sua 

infância. Entretanto, ela recorda que em sua casa sempre tinha um rádio, mesmo sem haver 

energia elétrica na localidade onde estivessem residindo, pois havia rádios funcionando com 

bateria. Seu pai costumava ouvir muito rádio, e, além disso, era radioamador44.  

O rádio teria sido um importante veículo comunicativo que contribuiu para a 

constituição do gosto musical do pai, da mãe e de Izaíra. Por meio desse veículo, distâncias 

foram quebradas e tornou-se possível a propagação instantânea de notícias, músicas e de 

novas formas de lazer. “Entre as várias características do rádio, a de tornar mais próximo, por 

meio das suas ondas, as distâncias, é uma das mais importantes” (MAIA NETO, 2010, p.154). 

Segundo o historiador britânico Eric Hobsbawm (1995, p.194), a difusão do rádio, durante a 

primeira metade do século XX, atingiu as populações pobres e transformou as suas vidas, 
[...] e sobretudo das mulheres pobres presas ao lar, como nada fizera antes. Trazia o 
mundo à sua sala. Daí em diante os mais solitários não precisavam mais ficar 
inteiramente sós. E toda gama do que podia ser dito, cantado, tocado ou de outro 
modo expresso em som estava agora ao alcance deles. 
 

Izaíra declarou que seu processo de letramento/alfabetização e de seus irmãos 

deu-se em casa por meio da ação dos pais. Seu pai alfabetizava e sua mãe ajudava no 

processo. Sobre este fato, Izaíra afirmou: “Eu não sei como é que meu pai era alfabetizado, eu 

sei que ele era um grande pedagogo, porque ele alfabetizou todos os filhos”. Assim, seu pai 

procedeu como seu primeiro professor e seu lar, a sua primeira escola. 
Meu pai ensinou-me a conhecer as letras, a escrevê-las, depois, a juntá-las e formar 
palavras, a partir dos nossos nomes e do que estava ao nosso redor. Assim, 
aprendemos a ler e a escrever. Tínhamos livrinhos e revistas para exercitar. Papai lia 
muito. A toda hora, lá estava ele como um livro na mão. (MORAES, 2007, p.235) 
 

                                                 
44Segundo Houaiss (2007), radioamador é aquele que pratica o radioamadorismo; que é a atividade que consiste 

em operar estação receptora e transmissora, em ondas curtas, de rádio particular, sem fins lucrativos. De 
acordo com Izaíra seu pai tinha o hábito de comunicar-se com pessoas de diferentes lugares do mundo por 
meio do rádio. 
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O gosto por livros e pelas práticas da leitura e da escrita também foi cultivado no 

seu ambiente familiar, tendo seu pai dado uma contribuição fundamental para o 

desenvolvimento de tais práticas. Nas palavras de Izaíra: 
[...] aprendi a gostar de livro e ler muito, na minha família. E apaixonada por 
escrever, por ler, na minha família. Meu pai, ele escrevia todo dia, e como ele era 
um policial militar, ninguém ligava pra um policial militar que fosse intelectual. Mas 
ele escreveu livros de formação pra própria polícia. 
 

 Segundo Izaíra, o pai cultivava o gosto pela leitura. Seu pai tinha uma grande 

biblioteca, com uma boa variedade de livros tratando de diversos assuntos: Filosofia, História, 

Sociologia, dentre outros. O curioso é que seu pai não impunha restrições às leituras dos 

filhos; nas palavras de Izaíra, seu pai “não fazia censura, a cabeça dele era aberta, eu acho que 

a maior comprovação da cabeça aberta do meu pai é o jeito que cada filho dele ficou com a 

cabeça inteiramente diferente, cada um seguiu um caminho e ele deixou”. Assim, a única 

exigência feita pelo pai aos filhos era a seguinte: caso alguém tirasse o livro do lugar, após lê-

lo, deveria recolocá-lo no mesmo lugar de onde tirou. Dessa maneira, o filho ou filha não 

tinha restrição quanto ao assunto/conteúdo do livro a ser lido, e nesse contexto Izaíra diz ter 

lido obras de Marx, Lefebvre, Debret, Hegel, Dostoiévski45, sem pensar que a prática de ler 

tais obras seria destinada apenas a determinadas pessoas, que tivessem certos pré-requisitos 

ou determinados níveis de leitura. 

No ambiente familiar de Izaíra, o hábito da leitura era cultivado sem preconceitos, 

ou seja, era visto como uma prática saudável, um ato natural. Em relação ao ato de ler obras 

como as de Marx, no âmbito familiar de Izaíra, não era incorporado uma mentalidade de 

condenação da leitura das obras desse autor. A prática de ler livros de Marx era vista com 

maus olhos pelas mentalidades políticas conservadoras do Brasil, passando a ser censurada a 

partir do golpe de 1964, durante a Ditadura Militar , que coibiu a aquisição dos livros 

chamados comunistas e perseguiu violentamente quem os possuía e quem os lia. A censura a 

tais obras contribuiu para incutir na mentalidade de grande parte dos brasileiros que o 

conteúdo desses livros ameaçava a segurança nacional brasileira. Nesse contexto, divulgou-se 

e instalou-se nas mentalidades uma espécie de medo do comunismo, divulgado como uma 

ameaça à sociedade brasileira. 

                                                 
45Os nomes completos dos autores citados por Izaíra são, respectivamente: Karl Marx, Henri Lefebvre, Jean-

Baptiste Debret, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fiódor Mikhailovich Dostoiévski. 
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Essa mentalidade teve por base a Doutrina de Segurança Nacional46, a qual foi 

inscrita na vida política brasileira a partir da criação da Escola Superior de Guerra, e que 

orientou as Forças Armadas em direção ao golpe militar de 1964. 
Vinculando segurança externa e segurança interna, os formuladores da Doutrina no 
Brasil criam no imaginário dos estagiários (é como são chamados, ainda hoje, os 
alunos da Escola) a concepção de que o inimigo interno está infiltrado em toda a 
sociedade brasileira, agindo organizadamente para tomar o poder e, assim, 
transformar o Brasil numa República totalitária. O inimigo interno, isto é, todo 
aquele que não se pronuncie a favor do regime e dos ideais revolucionários, 
seduzido por ideologias estranhas e apoiado por forças externas (comunismo 
internacional), é um mal que deve ser extirpado, pois ele coloca em perigo a 
segurança do país e, por conseqüência, o seu desenvolvimento político, econômico e 
social (BORGES, 2001, p.36-37). 
 

Nesses termos surge uma questão: por que o pai de Izaíra, o qual era policial 

militar, mantinha em casa esses livros durante o regime militar? Segundo ela, seu pai era 

comandante da polícia militar e, assim sendo, ninguém investigaria a biblioteca dele. Além 

disso, ela destaca que seu pai ainda bastante jovem teria adquirido o gosto de cultivar o hábito 

de ler, alcançando assim uma “mente aberta” pelo conhecimento que a leitura proporciona. 
Embora ele tivesse as rotinas dos policiais, a cabeça dele era aberta, ele era um 
leitor. Quando ele era jovem, adolescente, ele estudou muito com franceses. Ele 
falava francês como falava português. Ele lia em francês, pelo fato de ele ter 
estudado quando a casa dele era perto da Aliança Francesa, embora ele fosse um 
menino pobre ele frequentou a Aliança Francesa e porque ele era inteligente e 
gostava de leitura, ele foi aceito para estudar na Aliança Francesa. E ele era 
amicíssimo desses franceses, porque eles moravam na mesma casa onde tinha a 
Aliança Francesa e o meu pai morava perto. Eu acredito que o hábito da leitura 
desses autores, ele incorporou nessa época, quando ele era ainda jovenzinho. Então 
na minha casa tinha esses livros todos, e ele nunca disse: “esse aqui é o fulano, esse 
aqui é comunista”, ele nunca disse isso. Eram livros que tinha na minha casa. Tinha 
de tudo que era autor. 
 

Pelo que destacamos e observamos até agora, a educação familiar de Izaíra 

caracterizou-se pelos seguintes aspectos: a disciplina (demarcada pelo respeito, o diálogo e o 

trabalho cooperativo); a brincadeira (entre pais, filho(a)s e amigo(a)s); a religião (incorporada 

por ladainhas e cânticos); o gosto musical (cultivado pela escuta do rádio, e o canto na casa 

dos pais e na igreja); a visão política (prezando pela honestidade); o hábito pela leitura e 

escrita (contando com o privilégio de ser alfabetizada pelos primeiros pedagogos de uma 

criança: a mãe e o pai). Esses saberes são basilares para o processo de continuidade formativa 

do ser humano, o qual se complementa na escola.  

 
 
                                                 
46A Doutrina de Segurança Nacional foi elaborada pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial (1940-

1945), e comandou as suas ações durante a Guerra Fria. Segundo Borges (2001, p.24): “objetivamente, a 
Doutrina de Segurança Nacional é a manifestação de uma ideologia que repousa sobre uma concepção de 
guerra permanente e total entre o comunismo e os países ocidentais”. 
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3.2 Formação escolar: tempo da escola 
 

Souza (2009, p.09-10), destaca a necessidade de pensar a escola como um 

caminho entre a família e a sociedade, devido ao olhar exigente que ambas lançam sobre ela: 
A escola é para a sociedade uma extensão da família, pois é através dela (a escola) 
que se consegue desenvolver indivíduos críticos e conscientes de seus direitos e 
deveres. Na verdade, encontrar formas de modo a favorecer um ambiente 
conveniente e favorável a todos, constitui-se num grande desafio para escola. Diante 
dessas premissas, percebe-se que o papel da escola supera a simples condição de 
mera transmissora de conhecimento. [...] Tem como tarefa árdua educar a criança 
para que ela aprenda a conviver em sociedade, para que tenha uma vida plena e 
realizada, além de formar o profissional contribuindo assim, para a melhoria da 
sociedade. 
 

Nestes termos, compreendemos que os âmbitos educacionais familiar e escolar 

são complementares no processo formativo do sujeito para que ele seja capaz de se inserir de 

forma plena na vida em sociedade. Nesse sentido, enfocaremos alguns aspectos da formação 

escolar de Izaíra no sentido de complementar a apresentação e discussão que realizamos sobre 

as experiências formadoras vivenciadas por ela no meio familiar, dando assim continuidade 

ao seu percurso formativo. 

Na família de Izaíra, os irmãos homens estudaram em escolas públicas enquanto 

que as mulheres frequentaram escolas privadas. A justificativa para esta diferenciação do 

processo educativo escolar dos filhos era feita pelo pai, o qual acreditava que as mulheres 

deveriam ter uma formação mais sólida que a dos homens, pois, para ele, a mulher sofreria 

mais na inserção no mercado de trabalho. Essa preocupação dele diz respeito à orientação 

machista da sociedade brasileira. Segundo Izaíra, seu pai “tinha uma cabeça muito 

feminista47”. Ou seja, o pai possuía a consciência da exclusão social que a mulher sofre na 

sociedade dominada pela mentalidade machista e, assim, entendia que as mulheres 

necessitavam de melhores condições, por exemplo, no âmbito de sua formação educativa para 

encontrar inserção social, política e econômica na sociedade. 

Durante a vida escolar, Izaíra estudou em várias escolas, uma vez que o trabalho 

de seu pai demandava uma constante mudança residencial. Dessa maneira, residiram nas 

seguintes cidades do estado do Ceará: Baturité, Iguatú, Sobral, Aracati, Russas, Missão Velha 

e Fortaleza. As escolas por onde ela passou foram: Escola Particular da Professora Donana, 

em Iguatu; Colégio Santana, em Sobral; Colégio das Irmãs Salesianas, em Aracati; Colégio 

Sagrado Coração de Jesus, em Russas; Escola Normal do Ceará (Instituto de Educação 

                                                 
47Doutrina que preconiza o aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos das mulheres na sociedade; 

movimento que milita nesse sentido; atividade organizada em favor dos direitos e interesses das mulheres 
(HOUAISS, 2007). 
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Justiniano de Serpa), e Ginásio e Escola Normal Santa Maria Goretti, em Fortaleza. Assim, 

sua vida escolar ocorreu predominantemente em escolas de orientação católica, as quais 

constituíram uma tradição de ensino secular no Brasil.  

A Igreja Católica foi a primeira instituição a implantar a educação escolar em 

nosso país. Por meio da ação de ordens como a dos franciscanos, dos beneditinos e 

principalmente dos jesuítas, ainda quando o Brasil era colônia, foi construído um sistema 

educacional que se consolidaria nos colégios e casas da Companhia de Jesus, com a 

institucionalização da pedagogia jesuítica sob a égide do código chamado Ratio Studiorum, 

cujo ideário pedagógico, segundo Saviani (2007, p.58), apresenta as seguintes características e 

fins: 
As idéias pedagógicas expressas no Ratio correspondem ao que passou a ser 
conhecido na modernidade como pedagogia tradicional. Essa concepção pedagógica 
caracteriza-se por uma visão essencialista de homem, isto é, o homem é concebido 
como constituído por uma essência universal e imutável. À educação cumpre moldar 
a existência particular e real de cada educando à essência universal e ideal que o 
define enquanto ser humano. Para a vertente religiosa, tendo sido o homem feito por 
Deus à sua imagem e semelhança, a essência humana é considerada, pois, criação 
divina. Em conseqüência, o homem deve empenhar-se em atingir a perfeição 
humana na vida natural para fazer por merecer a dádiva da vida sobrenatural. 
 

O conhecer, estudar, e ler são considerados por Izaíra como momentos de 

diversão, pois ela expressa que sempre teve muito gosto pelos estudos, vendo a escola como 

um local digno de ser amado pelo estudante, como um local que irradia vida. Muitos dos seus 

professores foram inesquecíveis, deixando marcas de admiração e aprendizado, isto é, 

trouxeram sentido aos conteúdos escolares para a vida de Izaíra. Sobre sua relação com os 

professores Izaíra declarou: 
Eu nunca pensei muito em trilhar o caminho de professor não, mas eu adorava meus 
professores. Eu me lembro da Madge Schaumann, que era professora de Português, 
foi minha professora desde a quinta série até o último ano do curso normal. Ela foi 
que me ensinou a fazer os alunos se encantarem por escrever e ler, porque ela 
encantava a gente a escrever e ler, era uma encantadora. 
 

Em contraposição à vivência escolar narrada por Izaíra demarcando sentido de 

vida ao seu processo educativo escolar, muitas vezes, a falta de significados dos conteúdos 

para os estudantes é o principal motivo de desencantamento deles com a escola, enxergando-a 

desbotada e sem vida. Para superar esta ausência de sentido, Müller (2002, p.279) pondera 

que é papel do professor buscar a motivação dos seus alunos, devendo o docente “centrar os 

seus esforços na aprendizagem e, ao trabalhar com ela, tornar o ensinamento significativo 

para o aluno, fazendo-o sentir que a matéria tem significância para sua vida”. 

Mazzotti (2003), ao realizar um estudo sobre o fracasso escolar a partir das 

representações de professores e alunos, operacionaliza o termo “fracasso escolar” 
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desdobrando-o em repetência e evasão. A partir das entrevistas e seus resultados a 

pesquisadora indica como um dos principais motivos para a ocorrência de ambas as formas de 

fracasso escolar, o desinteresse que os alunos apresentam pelos conteúdos escolares, culpando 

o sistema escolar por ser responsável pelos “conteúdos desinteressantes, sem sentido para 

vida”. 

 Na declaração de Izaíra, é destacado o seu encantamento com a maneira que sua 

professora tinha de ensinar a leitura e a escrita aos alunos. Sobre a importância da 

aprendizagem de tais competências ela ainda declarou: “aprendi a adorar ler e escrever na 

minha família, mas a minha escola continuou, porque como eu gostava, eu era animada por 

todos os professores”. Como já foi citado anteriormente, ainda no seu meio familiar Izaíra 

desenvolveu o gosto por ler e escrever, tendo sido alfabetizada em casa, antes de iniciar a sua 

vida escolar. 

Como destacamos em momento anterior, no lar de Izaíra havia a prática da 

cooperatividade entre familiares, dentre as ações de cooperação estava o auxílio mútuo entre 

irmãos para a realização das tarefas escolares para casa, e assim, uns ajudavam os outros a 

tirar as dúvidas surgidas. Sua mãe ensinava até certo nível de conhecimento, pois, de acordo 

com Izaíra, ela só teria estudado até o terceiro ano primário, devido a problemas de visão que 

possuía, o qual praticamente impedia a leitura e aprendizagem. Entretanto, sua mãe 

incentivava e exigia dos filhos a prática do estudar e do ler. Após terminar o dever de casa, a 

mãe mandava o filho ou filha ir fazer leitura: “terminou o dever, pois então vá ler!”. 

Essas práticas formadoras ocorridas no meio familiar de Izaíra foram importantes 

para a articulação entre família e escola no seu processo educativo, pois essas instituições 

sociais, segundo Oliveira e Araújo (2010), compartilham a importante tarefa de preparar a 

criança ou o adolescente para a inserção na sociedade, a qual deve ser crítica, participativa e 

produtiva. 

Apesar de a educação familiar primar pela formação moral do sujeito, ou seja, 

pela transmissão de costumes e valores de determinada época, e a educação escolar apresentar 

como principal função a socialização do saber sistematizado (o conhecimento elaborado e da 

cultura erudita), tais objetivos diversos não se excluem mutuamente, mas se complementam 

no processo de formação humana contínua (OLIVEIRA e ARAÚJO, 2010). Nestes termos, a 

família e a escola são instituições que articuladas proporcionam o sucesso do processo 

educativo.  

Izaíra foi estudante do Bacharelato em Ciências Jurídicas e Sociais da UFC, para 

o qual prestou vestibular no ano de 1964, foi aprovada e ingressou no curso em1965, 
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bacharelando-se em 1969, em plena época da Ditadura Militar. Segundo ela, sua turma era 

muito unida, devido ao fato de que, naquele período, os cursos superiores ainda eram seriais, 

não eram organizados por créditos, e assim a turma não se dispersava durante o processo 

formativo no curso. Ou seja, a mesma turma que entrava no primeiro ano deveria sair no 

quinto ano.  

Essa antiga organização dos cursos superiores em turmas proporcionava a 

construção do sentimento de solidariedade entre os estudantes universitários. Tal modelo de 

turmas foi alterado pela Lei da Reforma Universitária nº 5540/1968, que, entre suas medidas, 

adotou o modelo norte-americano de sistema de créditos com a matrícula por matéria. 
A Lei n.º 5540/1968 foi acompanhada de uma profunda reestruturação da vida 
universitária [...] O modelo antigo de organização das turmas foi desestruturado, 
pois com a implantação do regime de créditos, as turmas se desorganizaram, 
inviabilizando a antiga solidariedade entre os estudantes, uma das bases do 
movimento estudantil (LIRA, 2010, p.338). 
 

Apesar de Izaíra ter optado por não exercer a profissão de advogada nem ter 

seguido a carreira jurídica, essa escolha não significa um descaso pelo curso que ela 

frequentou e formou-se. Na verdade, ela expressa reconhecimento ao aprendizado acumulado 

em sua trajetória formativa na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. 
Eu adorei estudar Direito, acho que todo mundo devia passar pela Faculdade de 
Direito, estudar Direito. A gente aprende a ter uma autonomia, a gente fica com a 
coluna em pé, quando estuda Direito, e ninguém é mais importante ou menos 
importante do que a gente, quando a gente estuda Direito, porque a gente entende 
qual é o valor das diferenças e onde a gente tem que ter possibilidades iguais. 
Entende muito bem, e aprende a ter muito respeito. Aprende a ser desobediente da 
lei nas horas certas, porque a gente sabe que as leis brasileiras elas foram criadas por 
elites pras elites mesmo. 
 

O estudo da ciência do Direito ou das leis (Jurisprudência), que enfoca e “estuda 

as regras de convivência na sociedade humana” (HOUAISS, 2007), contribuiu para a 

formação humanística de Izaíra. Segundo Maciel (2012), a formação humanística em direito 

está relacionada à sua responsabilidade social, sendo orientada para a compreensão do direito 

para a dignificação da pessoa humana, não considerando apenas a supremacia da forma, da lei 

e do poder. Nestes termos, desde a segunda metade do século XX, o Direito vem superando o 

normativismo jurídico, caracterizado pela teoria pura do Direito, que tem por objetivo a 

estrutura formal das normas jurídicas e não o seu conteúdo; passando a ser fundamental ter 

uma ampla compreensão não somente do ordenamento jurídico, mas também e 

principalmente da sociedade na qual o direito é aplicado.    

Ainda sobre sua formação no curso de Direito, Izaíra traz um dado interessante a 

ser destacado e discutido. Ela falou da importância de ter estudado Direito para a construção 
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de sua concepção/visão mais consciente da dimensão social da Música, o seu papel nas 

sociedades.  
Meus professores de Direito, eu devo muito a eles a minha visão de mundo, de 
respeito, a minha visão de Música, eu aprendi foi no Curso de Direito, eu digo que 
eu aprendi música com todas as disciplinas que eu estudei fora da música, porque os 
meus professores de Música eles eram ótimos professores de Música, mas eles não 
sabiam a dimensão do que era a Música. Eu posso dizer isso. Eu acho que eu posso 
contar nos meus dedos os professores que eu tive que tinham a dimensão real do que 
era Música, do que representava a Música para um país, para um povo, para uma 
pessoa, para uma classe, pra educação, pra tudo. Eles não tiveram essa formação. 
 

Apesar de, à primeira vista, a declaração de Izaíra parecer estranha, ela está se 

referindo na verdade ao ensino de música que é muitas vezes desvinculado da realidade 

social, de um sentido para o vivido. Sua declaração diz respeito à aprendizagem musical 

puramente e essencialmente técnica, que enfoca aspectos teóricos e técnicos do conhecimento 

musical sem contextualizá-los no ambiente social, no papel social que a Música desempenha 

nas sociedades humanas. O qual vai muito além, por exemplo, do papel econômico vinculado 

ao entretenimento, tão explorado pela Mídia. Dentre as principais funções da Música estão: a 

socialização e a formação humana das pessoas. 

Nessa situação apresentada por Izaíra, pode-se perceber que o ensino de música 

em escolas formais, como o CMAN48, (no qual ela foi estudante nos cursos fundamental e 

superior de música – como apresentaremos posteriormente), pode ser considerado, em muitos 

casos, distante do contexto musical da comunidade em que a escola está inserida. Assim, 

podemos considerar que o ensino institucionalizado de música pode estar, muitas vezes, 

produzindo uma cultura musical isolada da música que é produzida na comunidade. Sobre 

essa realidade do ensino musical escolar Swanwick (2003, p.108) esclarece: 
Não me surpreendo se a “música da escola” parece para muitos jovens uma 
subcultura, separada da música que está fora dela no mundo, abstraída pelas 
restrições da sala de aula e currículo e sujeita aos curiosos arranjos para avaliação. 
Temos de fazer melhor do que isso. Devemos considerar o envolvimento de músicos 
de várias espécies como parte de uma rede de educação musical, mais do que vê-los 
como novidades exóticas. 
 

Este depoimento de Izaíra contribui para esclarecer como sua experiência de 

formação no Curso de Direito teria contribuído para o aprimoramento do seu entendimento 

sobre a dimensão social da Música, a qual de acordo com ela geralmente não fazia parte da 

concepção de música que seus professores teriam lhe transmitido. 
No Curso de Direito eu tive grandes professores de Filosofia, eu tive grandes 
sociólogos que foram meus professores. [...] O fato de eu ter estudado Filosofia e 
Sociologia em profundidade, a visão de Antropologia, porque no Direito a gente tem 
que ter uma visão antropológica básica, o fato de eu ter estudado Direito Romano, 

                                                 
48Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. 
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que é a base dessas ciências todas, pra mim abriu os olhos, eu entendi o que era 
música. Eu entendi porque as escalas49 representavam o tipo de pensamento humano 
de uma época. Então quando eu fui estudar História da Música, por exemplo, eu 
achei a minha professora com uma visão paupérrima. Porque ela falava do 
Romantismo, ela falava de Música Clássica, mas ela ia atrás da vida dos autores e 
não mostrava como aquele pensamento chamado de clássico, naquela época, 
representava o pensamento de uma filosofia, de um mundo, das relações comerciais 
que o mundo tinha, das relações históricas daquele momento... Eu entendia tudo isso 
porque eu tinha visto o que era isso no Direito. Então, o que os meus professores me 
ensinavam como Teoria Musical: escala, harmonia50, contraponto51... eu entendia 
muito mais do que eles, eu acho... sem eu querer ser a maioral; porque eu tinha visto 
a visão social do mundo. Os conceitos, as bases filosóficas, as relações de mercado, 
as relações de poder. O que é estado? O que é público? O que é privado? Eu tinha 
visto tudo isso, então, pra mim isso me abriu a cabeça pra eu entender muito melhor 
o que é a música.  Por que nessa época era contraponto e depois tonalismo52? Porque 
era uma visão ideológica de uma época. As descobertas científicas, as técnicas, as 
descobertas de tecnologia, de tudo que aconteceu naquela época determinou outro 
tipo de pensamento musical. Eu entendia muito mais... Por que a Harmonia chegou 
somente num determinado ponto? Por que o tempo medido na música chegou a 
partir de uma determinada época e antes não tinha? Eu entendi porque estudei 
Direito Romano, Filosofia, Sociologia, Antropologia do Direito... Eu percebi porque 
as mudanças se faziam. Meus professores não entendiam, então eles ensinavam as 
regras. [...] Eles sabiam todas as regrinhas, mas a dimensão sociológica, a dimensão 
cultural da Música eles não sabiam. Porque na formação deles não tiveram a chance 
de ter esse aprofundamento. 
 

Assim, em seu processo formativo, Izaíra foi acumulando experiências que vão 

construindo sentidos e saberes, os quais são reconstruídos/reconfigurados a partir de novas 

experiências. Dessa forma, podemos conceber a aproximação de áreas do conhecimento 

aparentemente tão distantes, como a Música e o Direito, encontrando vínculos e sentidos 

estabelecidos pelo acúmulo de experiências formativas, as quais estão constantemente 

                                                 
49Escala: série de sons que serve de base a uma composição musical e que dá a uma peça o seu estilo de música 

ligeira, cigana, chinesa ou jazz, por exemplo, assim expressa também a expressão musical de determinada 
cultura. 

50Harmonia: ciência dos acordes com a sua sonoridade global e encadeamentos; musicalmente, entende-se por 
harmonia notas que soam simultaneamente; diz respeito à dimensão vertical de uma obra musical. 

51Contraponto: diz respeito à música com várias vozes independentes e autônomas (música polifônica); o 
contraponto pode ser imitativo (tendo como base a imitação), harmônico (polifonia, por exemplo, à quatro 
vozes, constituindo pilares verticais que conduzem a melodia sem entrelaçar o texto cantado) e homofônico 
(melodia acompanhada por acordes). 

52O nascimento do Tonalismo se deu durante o século XVII, quando surgiu a Música Barroca. Nesse período, 
alguns modos prevaleceram no gosto musical dos compositores. De tanto serem preferencialmente utilizados, 
esses modos passaram a servir de modelo para os demais, no tocante à sequência intervalar: o modo jônio 
(iniciado e concluído na nota dó); o modo eólio ( iniciado e concluído na nota lá, sendo o sol sustenizado – 
alterado pela prática da Música Ficta). A partir de então, toda sequência de notas que reproduzisse os intervalos 
do Modo Jônio passou a chamar-se Escala Maior Diatônica e as que reproduzissem o modelo eólio, Escala 
Menor Diatônica, ficando sistematizada toda abase do novo idioma que prevalecerá nos próximos séculos: o 
Idioma Tonal ou Tonalismo. Buscando resgatar o ideal helênico antigo de clareza e pureza de linhas na 
produção artística, a tessitura musical abdicou do entrelaçado tecido polifônico imitativo e passou a tender 
indiscutivelmente à homofonia (melodia acompanhada). Com base no Idioma Tonal, as composições passaram 
a ser centradas em três dimensões: melodia, ritmo e harmonia, as quais proporcionam à criação musical um 
teor de dramaticidade nunca antes experimentado, a qual pode ser comparada ao surgimento da profundidade 
na arte pictórica (a terceira dimensão)”(Cecília do Valle, Apreciação Musical Orientada I – IFCE, 2012). 
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(re)construindo nossos saberes. Segundo Larrosa (2002, p.27), esse processo de constituição 

de sentido a partir da vivência de dada experiência, produz o saber da experiência:  
[...] o que se adquire no modo como alguém vai respondendo ao que vai lhe 
acontecendo ao longo da vida e no modo como vamos dando sentido ao acontecer 
do que nos acontece. No saber da experiência não se trata da verdade do que são as 
coisas, mas do sentido ou do sem-sentido do que nos acontece. 
 

A partir do último depoimento destacado de Izaíra, ainda, é possível observar que 

alguns ou muitos dos seus professores de música acabaram focando bastante os aspectos 

teóricos e técnicos da Música, e descuidaram do quanto de humano existe nela, esqueceram 

da dimensão social da cultura musical. Nesse sentido, discutiremos a formação musical de 

Izaíra não apenas como um aprendizado técnico-teórico, mas, principalmente, destacaremos a 

música como fazer/saber que constituiu sentido de vida para ela. 

Entendendo a escola como um âmbito complementar à formação humana iniciada 

no seio familiar, procuramos apresentar e discutir algumas experiências formativas vividas 

por Izaíra em sua vida escolar, demarcando as especificidades de seu processo educativo 

escolar. Em sua formação fundamental e média: ela e suas irmãs estudaram em escolas 

particulares, enquanto que os irmãos estudaram em escolas da rede pública; apesar de ter 

estudado em muitas escolas, devido à constante mudança domiciliar de seu pai, a maioria das 

instituições onde estudou possuíam orientação católica (tradição escolástica de ensino); ela 

expressou gosto pelo ato de estudar, encarando a sua vivência na escola como sendo marcada 

por sentido de vida, encontrando no ambiente escolar um local para dar continuidade ao gosto 

pela leitura e escrita que seu pai já havia lhe despertado. Quanto à formação superior: o fato 

de sua turma ainda ser serial proporcionou maior aproximação/solidariedade entre os 

estudantes do curso de Direito; o curso contribuiu para a sua formação humanística; os 

estudos de Filosofia, Sociologia e Antropologia no curso de Direito proporcionaram a sua 

percepção da dimensão social da música, pois muitos dos seus professores de música 

trabalhavam apenas aspectos técnico-teóricos musicais. 

 
 
3.3 Tempos da formação musical: primeiras experiências musicais 
 

Eu me apaixonei por música, eu sempre fui apaixonada por música, eu sempre vivi 
música. Onde eu chegava tinha música, graças a Deus. Na igreja tinha música, na 
escola tinha música, no Conservatório tinha música, na Orquestra tinha música, 
minha vida era de música. Em casa tinha música. A minha relação com música foi 
sempre uma relação de vida. 
 

As brincadeiras durante a infância de Izaíra giravam bastante em torno de um 

ambiente musical, que era marcado pelas brincadeiras de roda, nas quais além da 
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musicalidade trabalhada através das práticas do canto e da dança, existe o desenvolvimento da 

socialização das crianças, já que se trata de uma atividade realizada coletivamente, 

estimulando a cooperação entre as crianças participantes da roda.  

As brincadeiras de roda, também chamadas de brinquedos cantados ou jogos 

tradicionais, proporcionam momentos nos quais as crianças precisam acompanhar o grupo, 

dar as mãos e cantar em conjunto o cancioneiro folclórico infantil, funcionando assim como 

um poderoso agente socializador e de transmissão da cultura popular espontânea de geração a 

geração (FURTUOSO; TELLES; ZOBOLI, 2011). 

Além das músicas de Carmem Miranda que a mãe cantava, das músicas de Noel 

Rosa que o pai cantava, e das músicas que ambos cantavam de Luiz Gonzaga, o repertório 

musical familiar ainda era constituído por músicas militares cantadas pelo pai. Assim, Izaíra 

também aprendeu, como ela diz, “muita música do exército, cavalaria, porque o meu pai 

também cantava esses hinos. E eu aprendi a cantar o Hino Nacional na minha casa com o meu 

pai”. 

O primeiro instrumento musical de Izaíra, e da família, foi um bandolim. Depois, 

outros instrumentos foram sendo adquiridos e tocados por Izaíra e seus irmãos. Instrumentos 

musicais como flauta, piano, violão e cavaquinho. Então, em uma casa cheia de instrumentos, 

a família se reunia para tocar e cantar.  

Izaíra conta ter iniciado seus estudos musicais na cidade de Iguatu, localizada no 

sul do Ceará, com a Professora Amélia Cavalcante, a qual também ensinou música a 

Humberto Teixeira, parceiro em composições com Luiz Gonzaga. Segundo ela, era comum na 

cidade existirem muitos compositores de chorinhos, pois a professora de música era 

bandolinista e o melhor gênero musical para o bandolim seria o chorinho, assim o fato de 

ganhar esse instrumento musical relaciona-se ao contexto musical no qual Izaíra estava 

vivendo.  

Por meio do bandolim, Izaíra diz ter adquirido seu primeiro cachê em uma 

apresentação na qual o pai havia prometido lhe dar um relógio de ouro, caso tocasse o 

chorinho de um dos compositores de choros em Iguatu. 
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Figura 1 – Primeira apresentação de Izaíra tocando bandolim, na cidade de Iguatu (s/d; 
década de cinquenta). 

 

Como educadora musical, Dona Amélia Cavalcante teria constituído a base 

musical de Izaíra, e também deixado a herança de como seduzir as pessoas para despertar o 

amor ao fazer e saber musical.  
Ela me fez ver o que era música, minha base musical é da Dona Amélia Cavalcante. 
Eu hoje como professora de música, e depois de ter estudado música, eu posso dizer 
que ela foi uma das maiores pedagogas musicais que eu já encontrei na vida. Nunca 
encontrei uma professora que ensinasse música da forma como ela ensinava. 
Despertar, fazer você amar música. Eu acho que eu ganhei muito isso dela, porque 
eu acho que os meus alunos normalmente eles amam muito música quando eles 
estudam comigo. 
 

A partir dessas palavras, podemos perceber a importância de Izaíra ter sido aluna 

de Dona Amélia, pois essa experiência foi fundamental para despertar nela a possibilidade de 

adotar o ofício de educadora musical. Assim, Izaíra adquiriu saberes experienciais que 

subjetivamente foram sendo incorporados e transformados em saberes-fazeres sobre o papel 

do educador musical. Tardif (2010) destaca que esses saberes (também chamados saberes 

práticos) fazem parte do processo de formação do docente, mesmo não sendo provenientes 

das instituições de formação e nem dos currículos. Segundo o autor, “uma boa parte do que os 

professores sabem sobre o ensino, sobre os papéis do professor e sobre como ensinar provém 

de sua própria história de vida, principalmente de sua socialização enquanto alunos” (p.68). A 

partir da leitura de Raymond (1993), Tardif (2010, p.69) ainda ressalta: 
Em suma, tudo leva a crer que os saberes adquiridos durante a trajetória pré-
profissional, isto é, quando da socialização primária e sobretudo quando da 
socialização escolar, têm um peso importante na compreensão da natureza dos 
saberes, do saber-fazer e do saber-ser que serão mobilizados e utilizados em seguida 
quando da socialização profissional e no próprio exercício do magistério. Desta 
forma, pode-se dizer que uma parte importante da competência profissional dos 



75 
 

professores tem raízes em sua história de vida, pois, em cada ator, a competência se 
confunde enormemente com a sedimentação temporal e progressiva, ao longo da 
história de vida, de crenças, de representações, mas também de hábitos e de rotinas 
de ação. 
 

Izaíra contou que começou a cantar em coral muito cedo, desde quando fazia 

Canto Orfeônico na escola. No Colégio Santa Maria Goretti, onde havia coral, ela cantou sob 

a regência de Antônio Gondim de Lima, o qual nas suas palavras “era um grande batalhador 

pelo movimento coral da cidade”. Ele teria apresentado a Izaíra um repertório de músicas do 

Ceará, de músicas históricas cearenses. Segundo Schrader (2002), Antônio Gondim era um 

entusiasta da música e do canto coral em Fortaleza, criando e organizando diversos orfeões 

nas escolas fortalezenses: 
Nos anos 50, o trabalho de Antônio Gondim relaciona-se diretamente com o canto 
orfeônico nas escolas destacando-se pela qualidade musical com que executava os 
hinos cívicos. Os seus grupos corais foram base para as grandes concentrações 
orfeônicas dirigidas por Orlando Leite nos anos 50. [...] Na década de 60, Antônio 
Gondim exerceu um papel fundamental na atividade coral de Fortaleza tendo estado 
à frente de diversos movimentos de reconhecimento da importância do canto 
coletivo para as escolas e a comunidade. Foi regente de dois grandes corais: do 
Coral do Instituto de Educação do Ceará e do Ceará Coral Villa-Lobos (p.57-58). 
 

O ingresso no Colégio Santa Maria Goretti foi fruto dos dotes musicais de Izaíra 

como bandolinista. Pois uma freira a viu, em certa ocasião, tocando bandolim e fez uma 

proposta ao pai: propôs uma bolsa de estudos para Izaíra estudar da 5ª série até o 3º ano 

normal na escola, com a condição de que ela tocasse bandolim no conjunto do colégio, 

chamado “As Milionárias do Ritmo”. O conjunto tocava um repertório de música popular e 

sua configuração instrumental era: bandolim, violão, bateria, sanfona e vozes solistas. 

Por volta dos quinze anos de idade, Izaíra ingressou na Orquestra Sinfônica 

Henrique Jorge tocando violino, pois no período estudava esse instrumento de cordas. Tal 

orquestra era mantida pela Sociedade Musical Henrique Jorge, a qual também era responsável 

por manter cursos de formação musical para jovens instrumentistas de orquestras, 

constituindo um importante espaço de formação musical durante os anos 1950 (SCHRADER, 

2002).  Segundo Izaíra, grandes regentes da época foram maestros da orquestra como: 

Orlando Leite, Gustav Tichy e Cleóbulo Maia. Nesse contexto musical dos concertos 

realizados com piano e orquestra, Izaíra afirma que aprendeu a ouvir, a desenvolver seu 

ouvido musical. 
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Figura 2 – Apresentação da Orquestra Henrique Jorge, no Teatro José de Alencar (s/d; década 
de sessenta). Na foto Izaíra está tocando violino próximo ao Maestro Nelson Eddy Menezes 
(em pé). 

 

No início dos anos sessenta Izaíra, seu irmão Silvino Filho, e suas primas Fátima e 

Rejane Limaverde criaram um grupo musical chamado “The Sangue Sugar’s”, atuando de 

1960 a 1962. O nome do grupo fazia um trocadilho com o nome do grupo estrangeiro The 

Swingle Singers53, além de buscar romper com a tendência existente na época, na qual vários 

grupos locais se denominavam a partir de termos estrangeiros, principalmente em inglês: “O 

motivo do nome de nosso Grupo está vinculado aos aborrecimentos com o estrangeirismo que 

começava a imperar pelo Brasil” (MORAES, 2007, p.77). Segundo Castro (2008), entre as 

décadas de sessenta e setenta existiam vários grupos e conjuntos musicais influenciados por 

grupos estrangeiros que tocavam em colégios e bailes na capital cearense. Tal influência é 

explicitada por meio do mimetismo desses grupos, os quais, de acordo com o Luisinho54, 

acreditavam que “quanto mais parecido com os grupos estrangeiros, maior seria o sucesso nos 

bailes locais” (p.128). O grupo de Izaíra chegou a apresentar-se em programas da televisão 

local e viajou pelo Nordeste apresentando música brasileira e nordestina.  
[...] nosso grupo, o Sangue Sugar´s, era atuante famoso dos programas ao vivo da 
TV CEARÁ CANAL 2 (“Porque hoje é sábado”, do Gonzaga Vasconcelos, e o 
“Show do Mercantil”, do Augusto Borges, ambos da extinta TV CEARÁ, Canal 2, 
dos Diários e Rádios Associados). Tínhamos fã-clube e tudo! (MORAES, 2007, 
p.77)  

                                                 
53Grupo vocal a capella criado em Paris, França, no ano de 1963. Fonte disponível em: 

http://www.swinglesingers.com/, acesso em 22 set. 2012.  
54Luisinho, líder do grupo Luisinho Magalhães e Banda, foi um dos entrevistados na pesquisa de Wagner Castro, 

intitulada: No tom da canção cearense: do rádio e tv, dos lares e bares na era dos festivais (1963-1979). 

http://www.swinglesingers.com/
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Figura 3 – Apresentação do grupo musical The Sangue Sugar’s, no Grêmio General 
Tiburcio (s/d; década de sessenta). 
 

Ainda bastante jovem Izaíra participou do grupo coral chamado Canto do Aboio. 

O grupo foi regido pelo maestro Gilberto Antônio de Oliveira e organizado por Neuzinha 

Campos Barros em 1968, encerrando suas atividades na primeira metade da década de setenta. 

O grupo era integrado por adultos, estudantes universitários e professores (SCHRADER, 

2002, p.118). Segundo Izaíra, naquele período o grupo fazia suas apresentações quebrando 

com a tradição da música coral de apresentar-se parado, pois cantava realizando movimentos 

e cenas.  

 
Figura 4 – Apresentação do Coral Canto do Aboio (s/d; fins da década de sessenta). 
Izaíra está segurando seu bandolim. 
 

Sobre tal postura coral, Schrader (Ibidem) destaca que a partir da década de 

setenta alguns grupos de canto coral em Fortaleza começaram a inserir elementos cênicos em 

suas apresentações, destacando-se o Canto do Aboio, contribuindo assim para romper com a 
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postura rígida tradicionalmente adotada pelos corais em cena sem uma descontração no ato de 

cantar. 

Ressaltamos a paixão de Izaíra pela Música, a qual adquiriu sentido de vida na 

existência da musicista. Assim, destacaram-se as seguintes experiências musicais de sua 

infância e adolescência: as brincadeiras na infância relacionadas ao fazer musical (como as 

brincadeiras de roda); a iniciação ao estudo instrumental, quando ganhou um bandolim (seu 

primeiro instrumento musical), iniciando seus estudos com a Professora Amélia Cavalcante 

(constituindo sua base pedagógico-musical); sua prática de Canto Orfeônico na escola, sob a 

orientação do Professor Antônio Gondim; a participação artístico-musical no Colégio Santa 

Maria Goretti, com o conjunto “As Milionárias do Ritmo”, na orquestra da Sociedade Musical 

Henrique Jorge, como violinista, no grupo musical “The Sangue Sugar’s”, e no grupo coral 

Canto do Aboio. Na próxima subseção será discutida a formação musical de Izaíra no 

Conservatório Alberto Nepomuceno. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Formação no Conservatório de Música Alberto Nepomuceno 

 

Izaíra foi estudante do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno (CMAN), 

onde fez o Curso Fundamental de Música entre os anos 1959 a 1964, cursando Violino e 

Teoria Musical, e depois prestou vestibular, foi aprovada e ingressou no Curso Superior de 

Música em 1969, graduando-se em Educação Musical ano de 1973.55 

                                                 
55O CMAN oferecia as seguintes graduações: Cursos Superiores de Instrumento (Piano, Violão) e Canto e Curso 

de Professor de Educação Musical, cada um com duração de quatro anos. Izaíra obteve a graduação em Música 
no ano de 1973, porque em 1969 precisou trancar o curso no CMAN por um ano para terminar seu curso de 
Direito. Segundo a mesma: “tranquei a matrícula um ano pra voltar quanto terminar o Direito, porque eu não 
me acostumei a estudar Direito à noite. Eu fazia Música de manhã e tive que passar pra turma da noite, e não 
gostei de estudar à noite, não gostei do ambiente da noite, então tranquei a matrícula de Música e fui terminar 
Direito, porque eu já tava no quinto ano, então eu tive que terminar. Aí terminei e voltei pra Música”. 
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Figura 5 – Formatura de turma do Curso de Professor de Educação Musical, no 
CMAN, em 1973. Izaíra é a segunda da esquerda para direita. 
 

Seu ingresso no curso fundamental de Música no CMAN deu-se ao convite do 

Maestro e, na época diretor do Conservatório, Orlando Vieira Leite. Ele havia visto Izaíra 

tocando bandolim na Casa de Juvenal Galeno56, ocasião em que se encantou com o talento 

musical da menina Izaíra e a propôs que fosse estudar música no Conservatório, pois a 

considerava uma musicista. Mas Izaíra argumentou que seu pai não podia pagar devido a ser 

pobre e possuir uma grande quantidade de filhos. Entretanto, ele insistiu que ela deveria ir 

com o pai no Conservatório para seu pai conversar com ele e deu o endereço para Izaíra 

entregar ao seu pai. Dessa maneira, após seu pai conversar com Orlando Leite, este concedeu 

uma bolsa de estudos para Izaíra estudar no Conservatório.  

Izaíra também destacou a importância de ter presenciado, quando ainda era 

menina, apresentações do Madrigal da Universidade do Ceará sob a regência de Orlando 

Leite. Segundo ela, seu pai a levava para assistir as apresentações do coral, pois ele não 

deixava a filha que era muito jovem sair sozinha. Naquelas apresentações, ela considerou ter 

                                                 
56“Fundada em 27 de setembro de 1919, é uma instituição mantida pela Secretaria da Cultura do Estado do 

Ceará (Secult), com objetivo de difundir e incentivar a cultura cearense. A Casa de Juvenal Galeno, dirigida 
por Antônio Galeno, sempre foi um movimentado centro cultural da cidade. Nesta casa, o 
poeta Juvenal Galeno criou os seus sete filhos, falecendo aos 95 anos. [...] Instalada à rua General Sampaio, 
1128, a Casa de Juvenal Galeno, construída pelo poeta em 1886 e transformada em centro de cultura em 1919 
por suas filhas Júlia e Henriqueta Galeno, é um dos palcos mais antigos da nossa história cultural, que já 
recebeu personalidades como Rachel de Queiroz, Euclides da Cunha, Gustavo Barroso, Antônio Sales, 
Leonardo Mota, Jáder de Carvalho e, Patativa do Assaré”. Fonte disponível em: 
http://www.secult.ce.gov.br/equipamentos-culturais/casa-juvenal-galeno/casa-de-juvenal-galeno, acesso em 06 
set. 2012. 

http://www.secult.ce.gov.br/equipamentos-culturais/casa-juvenal-galeno/casa-de-juvenal-galeno
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recebido verdadeiras aulas de regência: “eu aprendi muito a reger vendo o Orlando Leite 

reger, aquela elegância dele, aquele jeito de sentir música foi mais aula pra mim do que os 

cursos de regência que eu fiz. Porque ali era o sentido de regência”. A partir dos termos de 

Larrosa (2002), é possível afirmar que tais experiências de assistir às apresentações do 

Madrigal sob a regência de Orlando Leite tocaram Izaíra de uma maneira que ela 

adquiriu/constituiu sentidos sobre o saber-fazer da regência de coral, pois tais fatos 

aconteceram à Izaíra, ou seja, a (tras)formaram. 

Ainda quando Izaíra estudava no curso fundamental de música, no CMAN, de 

quinze em quinze dias o Professor Orlando Leite trazia palestrantes para tratar de diferentes 

temáticas relacionadas à música. Ela recorda que uma dessas palestras foi feita pela 

Professora Luiza de Teodoro, a qual tratou sobre História da Música. A partir dessa palestra 

ela passou a compreender a relação entre a Música e a História do Homem. 
[...] aí eu fui entender que a Música ela acompanhava a História dos Homens, que 
cada grupo, cada pessoa, cada lugar tinha seus projetos musicais. Daí pela primeira 
vez que eu fui aprendendo que música é coletiva, que música, cada lugar tem a sua, 
e fui aprendendo a respeitar que toda música de cada lugar é muito importante. [...] 
E essa palestra da Luiza, ela me acordou cedo que toda música é música importante, 
porque quem faz a importância dela é quem está ali precisando dela, ouvir. Isso pra 
mim foi o primeiro despertar de saber que música era uma coisa importante. 
 

Percebemos que essa experiência narrada por Izaíra contribuiu para a sua 

compreensão de que a música é fruto de determinada época, situada em um contexto sócio-

histórico. Nos diferentes contextos, são gestadas manifestações musicais que identificam 

pessoas e grupos pertencentes a determinadas culturas. Assim, as palavras da Professora 

Luiza começaram a despertar Izaíra para o entendimento de que as diferentes expressões 

musicais que existem expressam a diversidade de culturas existentes no mundo, e dessa forma 

ela desenvolvia o conhecimento e o respeito à diversidade musical, às diferentes 

manifestações musicais.  

Sobre a relação entre Música e História, Marcos Napolitano (2002, p.110), 

refletindo sobre o caso específico do Brasil, aproxima os campos da História e da Música 

propondo a análise da música popular brasileira como um grande conjunto de documentos 

históricos para se conhecer não apenas a história da música brasileira, mas a própria História 

do Brasil, em seus diversos aspectos, sejam: étnicos, religiosos, ideológicos ou sociais. Para o 

autor, a música brasileira é mais que um veículo neutro de ideias, ela forneceu meios e 

linguagens para os vários “Brasis” se comunicarem. 

Segundo Izaíra, na sua casa não era estabelecida distinções entre Música Erudita, 

Música Popular, Música Folclórica, Música Militar, Música Religiosa, pois aprendeu a ouvir 
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músicas de diferentes estilos. Seus pais tinham o costume de cantar músicas dessas várias 

manifestações musicais, desde música popular à militar. E todas as noites, o pai costumava 

ouvir um programa de rádio que tocava uma hora de Música Erudita, o qual era escutado 

pelos filhos na hora de se prepararem para dormir. Em seu ambiente familiar, Izaíra expressa 

que não aprendeu a ter intolerância por certos gêneros de música, já que cultivou uma audição 

rica de expressões musicais. 

Outro aspecto a ser destacado da fala de Izaíra é o caráter coletivo da música. As 

palavras da Professora Luiza contribuíram para a conscientização de Izaíra para a importância 

da música como fazer/saber construído socialmente. Essa conscientização sobre o fazer 

musical praticado de forma coletiva marcou e acompanhou o trabalho estético-educativo 

musical de Izaíra, pois boa parte de seu trabalho foi dedicado à regência de grupos corais, 

dentre esses o Coral da UFC57.  

Durante todo o período de formação no Curso Fundamental de Música no CMAN, 

Izaíra não pagou mensalidades, devido à bolsa de estudos cedida por Orlando Leite, apenas 

quando ela ingressou no Curso Superior de Música no Conservatório foi que precisou pagar 

mensalidades58. No vestibular para o curso de música, Izaíra foi aprovada em primeiro lugar, 

ingressando na terceira turma do curso (1969), quando o Curso de Professor de Educação 

Musical já contava dois anos do recebimento de sua autorização para funcionar. Segundo 

Schrader (2002, p.92): 
Somente em 1967, através do decreto n0 60.103 de 20 de janeiro, publicado no 
Diário Oficial da União em 24.01.1967, foi concedido ao Conservatório de Música 
Alberto Nepomuceno o reconhecimento dos Cursos Superiores de Instrumento 
(Piano, Violão) e Canto e a autorização para o funcionamento do curso de Professor 
de Educação Musical. 
 

Algumas das suas professoras no curso superior foram: Leilah Carvalho Costa, 

Susana Vasconcelos, Vanda Ribeiro Costa, e Repegá Fermanian. 

A Professora Leilah Carvalho ministrava aulas de Técnica Vocal. Susana 

Vasconcelos foi sua professora de Metodologia de Ensino, trabalhando os conteúdos 

pedagógicos do currículo do curso. Suas aulas ocorriam na Faculdade de Educação (FACED) 

da UFC. Vanda Ribeiro Costa foi sua professora de Harmonia e Contraponto, a qual, de 

acordo com Izaíra: era “uma mulher inteligentíssima, ela adorava estudar. Eu me sentava com 

ela pra poder estudar Filosofia pra entender música”. Sobre a Professora Repegá Fermanian, 

Izaíra destaca a sua importância para a sua formação de regente. 

                                                 
57O trabalho de Izaíra junto ao Coral da UFC é enfocado no capítulo 4. 
58O Curso Superior de Música foi criado como curso público e gratuito, entretanto no início de1970 Orlando 

Leite deixou a direção do CMAN e os recursos financeiros repassados pela UFC seriam cortados. 
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A Repegá Fermaniam, que foi minha professora de Regência foi muito importante 
porque ela era uma musicista, aí eu via como é que ela lia, como é que ela regia... ela 
foi mais importante no que ela era como musicista do que o que ela disse pra fazer 
regência, mas ela era uma musicista, eu sei que ela é uma regente incrível... nunca 
mostrou o tanto de regente que ela é não sei porque, o que foi que houve na vida, 
mas ela é uma grande regente e me ensinou. Ela escutava muito bem, e por admirar 
que ela escutava muito bem, ela olhava a música e já saía cantando, foi que eu fui 
atrás de fazer igual a ela. 
 

Quando estava estudando no Curso Superior de Música no CMAN, em um dos 

cursos oferecidos pelo Conservatório, Izaíra conheceu o Professor Hans-Joaquin 

Koellreutter59, considerado um dos principais mestres que contribuíram com sua formação 

musical. O Professor foi a ela apresentado pela Professora Vanda Ribeiro Costa, responsável 

por sugerir à coordenação do Conservatório que Koellreutter fosse trazido para ministrar 

pequenos cursos de Harmonia.60 

Entre os anos de 1988 e 1989, Izaíra cursou uma especialização, um Curso de 

Pós-graduação lato sensu em Música do Século XX, ofertado pela Universidade Estadual do 

Ceará (UECE). Esse curso foi concebido e organizado por Koellreutter, que foi professor em 

diversas disciplinas: Pedagogia Musical, Metodologia de Pesquisa, Arranjo e Análise 

Musical, etc.  

Os contatos que Izaíra estabeleceu com Koellreutter lhe proporcionaram ânimo 

para dar continuidade aos seus estudos musicais. Essa vontade de continuar estudando e 

aprendendo deveu-se a ação pedagógica de Koellreutter, que, segundo ela, mobilizava os 

estudantes a fazer o reconhecimento e a análise das entranhas da Música. Sobre a importância 

de ter estudado com Koellreutter, Izaíra declarou: “foi muito bom estudar com ele porque ele 

abria a cabeça da gente, ele exigia que a gente fosse um ouvinte, que a gente cantasse o que 

tava tocando, então foi muito importante pra mim”.  

                                                 
59O alemão naturalizado brasileiro, Hans-Joachim Koellreutter, segundo Kater (apud BRITO, 2001) chegou ao 

Rio de Janeiro em 1937, realizando no ano seguinte uma excursão artística pelo nordeste brasileiro com o 
pianista Egídio de Castro e Silva, e já começando nessa época a planejar a criação de um movimento musical, 
o qual viria a ser chamado Música Viva. Tal movimento defendia o “combate pela música que revela o 
eternamente novo, isto é: por uma arte musical que seja a expressão real da época e da sociedade” (MATEIRO, 
2007). Porém, foi na área educativo pedagógico musical que ele teria deixado seu principal legado, 
apresentando uma visão particular em relação à Música, destacando o caráter formativo humano que há em seu 
ensino, e a necessidade da presença do “espírito criador” no ambiente de ensino artístico. Para ele, a Música 
deve revelar “o eternamente novo, expressão do tempo, de um novo estado de inteligência, expressão real da 
época e da sociedade, arte que não estimule tendências egocêntricas e individualistas que separem os homens, 
originando forças disruptivas; que abandone como ideal a preocupação exclusiva de beleza; enfim, música que 
tenha função socializadora, unindo os homens, humanizando-os e universalizando-os”. Nesse sentido, o 
objetivo maior da educação musical apresentado por Koellreutter é o ser humano, aí estaria a maior beleza que 
a música pode proporcionar. Ele foi mestre de muitas gerações de músicos brasileiros, porém não se pode 
perder de vista que as suas propostas para o ensino musical eram dirigidas a todos (e não apenas aos futuros 
músicos), privilegiando a formação integral das pessoas, objetivando o desenvolvimento global das 
capacidades humanas (BRITO, 2001). 

60De acordo com Brito (Ibidem, p.26), Koellreutter foi responsável por instituir os cursos de férias no Brasil. 
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Segundo Izaíra, desde que iniciou seus estudos musicais até o término do Curso 

Superior de Música os conteúdos que havia aprendido não eram sistematizados em sua mente, 

como os conteúdos escolares e o Curso de Direito eram organizados. De acordo com ela, seus 

professores de música não apresentavam muito método, o que dificultava ao estudante a 

visualização de uma organização dos saberes musicais, das relações e interligações entre os 

fazeres e saberes musicais. A partir do contato com o professor Koellreutter, entretanto, esses 

conhecimentos que estavam dispersos começaram a articular-se de forma mais evidente: 
[...] o Koellreutter ele era um professor, ele era um músico, ele era um professor de 
Música, ele era um grande historiador, conhecedor da História da Música, e ele era 
um grande pedagogo musical, e ele era metódico. Então esse jeito de ser metódico, 
de ensinar as coisas, eu organizei: isso aqui é semiologia, isso aqui é teoria, isso é 
harmonia, isso aqui é etnomusicologia, isso aqui é musicologia; ele me deu a chance 
de organizar a minha cabeça, de fazer a escola da minha cabeça, e me transformou 
numa professora, e me transformou numa pessoa que acreditava que eu sabia. [...] 
Me fez acreditar no conhecimento que eu tinha, e me fez acreditar que eu era uma 
intelectual, e eu não sabia. Me fez saber que eu sabia escrever, me fez saber que eu 
deveria escrever, e me instigou a escrever. Então ele me organizou, me deu método, 
eu aprendi a ter método pra ser professora. Aprendi a ser professora sendo 
professora, e ele foi organizando minha cabeça. Eu posso dizer que ele foi a minha 
universidade, uma universidade que eu não tive, porque ele me fez saber o que era 
metodologia e o que era método, e a importância de método. Ele me fez saber o que 
era pesquisa e a importância de pesquisar. Ele me fez ver o quanto era importante 
ler, e como era bom ler, e como a gente deveria ler cada vez mais. 
 

Neste trecho do depoimento de Izaíra, existe um elemento central a ser destacado 

e discutido: a importância da sistematização dos conteúdos para que os estudantes de música 

possam construir sentidos para tais conteúdos e, assim, tenham realmente a sensação da 

aprendizagem, dado que eles enxergam sentido no que aprendem. 

Outro elemento a destacarmos diz respeito ao despertar de Izaíra para escrita 

acadêmica por meio da intervenção de Koellreutter. O que quer dizer conduzi-la ao 

desenvolvimento do fazer da escrita, capacidade que Izaíra já possuía, pois em determinados 

momentos das suas narrativas, ela expressou que a prática de escrever foi estimulada tanto no 

ambiente familiar como no escolar. Assim, tal despertar funcionou para ela tomar consciência 

da importância de sua capacidade para a escrita, conscientizando-se que ela possuía um saber: 

o saber escrever; o qual precisava ser exercitado, constituindo dessa forma um saber-fazer da 

escrita.  

Quando Izaíra expressou que Koellreutter foi a universidade que ela não teve, ela 

está reportando-se a ausência da produção e elaboração da escrita acadêmica na sua formação 

no Curso Superior de Música. Assim, o professor Koellreutter teria contribuído para 

preencher essa lacuna no currículo formativo de Izaíra em relação à sua passagem pelo Curso 

Superior no CMAN. Entretanto, a constituição do seu saber-fazer da escrita não ficou restrito 
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aos âmbitos familiar e escolar. Além da contribuição de Koellreutter, Izaíra também teria 

desenvolvido a prática da escrita acadêmica cursando o bacharelado em Direito: 
A importância da escrita e da leitura, isso eu tinha por causa do Direito, eu tinha de 
casa, mas o Direito me firmou. Os professores de Direito exigiam que a gente 
fizesse citações corretamente, que a gente lesse muito para fazer artigo, botava a 
gente para fazer artigo. Mas os professores de Música não me ensinaram isso. 
 

Mais um aspecto a ser enfatizado do último fragmento de depoimento é a 

importância da pesquisa para a organização dos seus saberes-fazeres. Izaíra apresenta 

Koellreutter, no sentido figurado, como a sua “universidade”, enfatizando uma das atividades 

que constituem o tripé de funcionamento da instituição chamada universidade: a pesquisa; que 

juntamente com o ensino e a extensão constituem tal tripé. Segundo Maraschin (2004, p.99), é 

a “indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão que distingue a universidade de outras 

instituições sociais ao implicar-se simultaneamente com a formação, com a produção e a 

difusão de conhecimentos”.  

Segundo Brito (2001, p.29-30), no ano de 1954, durante a abertura dos Primeiros 

Seminários Internacionais de Música, em Salvador - Bahia, Koellreutter falou da importância 

do “espírito de pesquisa” para o professor de música realizar um ensino artístico criativo: 
Sabemos que é necessário libertar a educação e o ensino artísticos de métodos 
obtusos, que ainda oprimem os nossos jovens e esmagam neles o que possuem de 
melhor. A fadiga e a monotonia de exercícios conduzem à mecanização tanto dos 
professores quanto dos discípulos. Não é a rotina que governará os “Seminários”, 
mas sim o espírito de pesquisa e investigação, pois é indispensável que, em todo o 
ensino artístico, sinta-se o alento da criação. [...] Inútil a atividade daqueles 
professores de música que repetem doutoral e fastidiosamente a lição, já 
pronunciada no ano anterior. Não há nem normas, nem fórmulas, nem regras que 
possam salvar uma obra de arte, na qual não vive o poder de invenção. É necessário 
que o aluno compreenda a importância da personalidade e da formação do caráter 
para o valor da atuação artística e que na criação de novas ideias reside o valor do 
artista. 
 

Ao falar da importância do pesquisar, Izaíra declarou que Koellreutter a “fez saber 

o que era metodologia”, ou seja, podemos considerar que ela passou a compreender o quão 

importante é a metodologia de pesquisa para a produção de conhecimentos (inclusive 

conhecimentos musicais), e que esse produzir conhecimento está intimamente ligado ao 

ensino, o qual está voltado à formação acadêmico-profissional, na qual ocorre a formação de 

profissionais como os professores. Nestes termos, a mesma afirmou ainda: “aprendi a ter 

método pra ser professora”61. Sobre a importância da indissociabilidade entre ensino e 

pesquisa, Paulo Freire (2002, p.14) esclarece:  

                                                 
61 Quando Izaíra declara que aprendeu a ter método para ser professora a partir de seu contato com Koellreutter, 
é preciso deixar claro que a mesma em alguns momentos de suas declarações apresenta um olhar generoso para o 
outro.  Neste caso, Izaíra já acumulava a experiência de ser professora, durante os anos sessenta e setenta, bem 
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Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. [...] Fala-se hoje, com 
insistência, no professor pesquisador. No meu entender o que há de pesquisador no 
professor não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que se acrescente à 
de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. 
O de que se precisa é que, em sua formação permanente, o professor se perceba e se 
assuma, porque professor, como pesquisador. 
 

Ao discutir a relação existente entre ensino x pesquisa x extensão, podemos 

constatar que tais ações se interligam e são indissociáveis, pois constituem uma rede de 

relações que se intercomplementam. No caso de nossa reflexão aqui construída, a partir das 

declarações da Professora Izaíra, é possível nos aproximarmos ainda das discussões de 

Maraschin (2004), a qual, no texto Pesquisar e Intervir, busca elaborar uma discussão sobre o 

pesquisar como criação de laços entre o ensino e a extensão. A autora nos lembra que a 

pesquisa produz conhecimento que será ensinado e que se estenderá para a comunidade 

(acadêmica e não acadêmica). 

No CMAN, além dos fazeres-saberes musicais adquiridos nos cursos fundamental 

e superior de música, Izaíra conheceu o Professor Koellreutter, iniciando uma relação de 

constantes diálogos e estudos fundamentais para a sistematização dos conhecimentos musicais 

que a musicista até então tinha acumulado. Assim, o contato com Koellreutter (alguns anos 

após sua formação no CMAN, entre 1988 e 1989, a musicista realizou um curso de pós-

graduação concebido pelo Professor na UECE) foi de grande importância para Izaíra expandir 

o seu conhecimento sobre a dimensão da Música, nos âmbitos técnico, teórico, social, 

pedagógico e na pesquisa. 

 

 

3.3.2 Itinerários: viagens e formação musical  

 

Esta seção foca a importância das viagens realizadas por Izaíra no sentido de 

constituírem experiências fundamentais no seu trajeto formativo, especialmente a sua 

formação musical. Para Rogério (2011), seguir viagem seria também seguir um curso de 

aprendizagem, pois os caminhos percorridos por músicos constituem aprendizados 

                                                                                                                                                         
antes de ser aluna de Koellreutter. Em seu depoimento ela chega a expressar: “aprendi a ser professora sendo 
professora”, ou seja, em seu percurso como docente ela foi acumulando experiências formadoras que a foram 
constituindo enquanto tal. Entretanto, as experiências de formação adquiridas nos contatos com Koellreutter 
contribuíram para Izaíra conscientizar-se dos fazeres-saberes docentes que a mesma já possuía (Descreveremos e 
discutiremos a experiência/formação docente de Izaíra na subseção 2.4: Tempo do ingresso na profissão 
docente). 
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curriculares desenvolvidos ao longo dos seus itinerários. Nesse sentido, a viagem (prática 

inerente à atividade do músico) pode ser traduzida em uma trajetória pedagógica. 

O percurso de Izaíra foi marcado por diversas viagens, sua memória guarda 

deslocamentos pelos mais diversos meios de transporte: trem, pau-de-arara, jipe, caminhão, 

ônibus, avião. Sua história de vida apresenta passagens por diversas cidades no estado do 

Ceará, e assim sua trajetória formativa passou por ambientes, escolas, manifestações culturais, 

grupos e pessoas diferentes. 

Nas constantes mobilidades com sua família, Izaíra experimentou contatos com 

diversas manifestações folclóricas nas ruas das cidades onde residiu e também na casa de seus 

pais: “No terreiro da casa do meu pai se apresentavam cantadores de bumba-meu-boi, reisado, 

cantador de coco, cantador de tudo. Toda apresentação que havia era lá, porque o meu pai era 

a autoridade do lugar. E eu via aquilo e ia me encantando” (SILVA, 2009, p.64). Segundo 

Castro (2008, p.139), a família de Izaíra, quando passou a residir em Fortaleza, na Avenida 

Carapinima, por trás do Conservatório, tinha uma grande aproximação com a música. Era um 

ponto de encontro de músicos que “faziam verdadeiras festas: dançavam, cantavam e 

tocavam. Esse entrosamento levou Izaíra Silvino a estudar no conservatório, depois se 

integrando como violinista na orquestra da Sociedade Henrique Jorge”. 

Seus itinerários musicais podem ser apresentados por meio de dois fazeres 

característicos de músicos: 1) viagens para estudos musicais; 2) viagens para apresentações 

musicais.  

Em seus itinerários de formação musical viajou para diversas cidades brasileiras, 

como: Campos do Jordão, Natal, Ouro Preto, Petrópolis, nas quais participava de encontros, 

festivais, cursos de férias e dos painéis da FUNARTE. Nesses eventos Izaíra buscou 

principalmente formação dirigida à regência, área na qual conheceu grandes profissionais, 

como por exemplo: Samuel Kerr e Hugo Ross. 

Samuel Kerr foi destacado por Izaíra como um importante professor de música 

para a sua formação musical, e como alguém que teve um papel fundamental para que ela 

trilhasse a carreira de regente de coral. Quando Izaíra conheceu Kerr, não pensava em ser 

regente de coro, pois na época tocava violino.  

O contato com Samuel Kerr ocorreu em um encontro de música realizado, em 

1975, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Izaíra e os colegas do 

curso de música, Katie Lage e Francisco Colares, viajaram para a cidade de Natal no intuito 

de participar daquele encontro. Enquanto Izaíra estava inscrita nas aulas de violino, seus 
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colegas se inscreveram nas aulas de coral, que seriam orientadas por Kerr. Mas no evento 

aconteceu um imprevisto: 
[...] meu professor de violino não tinha chegado, aí eu fui pra aula de coro com eles, 
e o professor da aula de coro era o Samuel Kerr, bem novinho. Aí eu disse: “não, eu 
tô só olhando, porque eu sou da aula de violino”. “Não, não ta só olhando não, aqui 
nessa classe ninguém olha não, todo mundo participa!” Aí me botou pra reger 
naquele dia logo. Aí me botou pra reger e disse assim: “você rege qual coro na sua 
cidade?”; “não, eu não rejo não, eu sou violinista”; “não, você é regente. Quando 
você voltar pra sua cidade você vai reger!” [...] eu não perdi mais aula porque eu 
gostei demais da aula dele. Não fui fazer violino, fiquei fazendo coro... aí no último 
dia de aula os regentes botam os melhores alunos pra reger, ele me botou pra reger, 
no último dia. A Katie regeu, e eu regi, o Colares regeu, os três do Ceará foram os 
únicos que regeram no final do curso. Aí ele me disse: “pois quando você voltar pra 
sua cidade, pro seu estado, procure um coro pra você reger”. 
 

Tal experiência formativa teria marcado profundamente Izaíra, pois a mesma 

chegou a declarar: “O Samuel Kerr me fez acreditar que eu era regente”. Assim, ao retornar a 

Fortaleza, Izaíra realizou uma experiência inicial como regente. No Grupo de Tradições 

Cearenses62, no qual participava, montou um grupo coral interno que se chamou Coral Divina 

Música. Com esse coral Izaíra experimentou reger coro a quatro vozes63, realizando uma 

apresentação pública, na qual a regente lembra ter regido a música Berimbau64.  

 
Figura 6 – Apresentação do Grupo de Tradições Cearenses. 
                                                 
62“O Grupo Tradições Cearenses nasceu em 12 de outubro de 1966, sob o nome de Grupo Folclórico Hispano-

Brasileiro, formado por alunos e professores do então Centro de Cultura Hispânica da UFC. Depois surgiu a 
denominação de Grupo de Tradições Cearenses que vem se configurando um dos principais grupos de 
divulgação do folclore e das tradições de nossa cidade [Fortaleza], por meio da dança, do teatro e da música. 
[...]Iniciado a partir de uma pesquisa realizada por sua presidente, professora Elzenir Colares, na Espanha, o 
Grupo começou apresentando danças espanholas, mas logo depois incluiu elementos da cultura cearense em 
seu repertório. O objetivo era levar a divulgação da nossa cultura às comunidades que tivessem menos 
oportunidades, como fez o poeta espanhol Federico García Lorca com o seu teatro. Uma tourada simulada, no 
palco do Theatro José de Alencar, foi o embrião de uma história que até hoje rende muitos frutos”.Fonte 
disponível em: http://www.cmfor.ce.gov.br/noticias/legislativo-comemora-os-45-anos-do-grupo-de-tradicoes-
cearenses/, acesso em 12 set. 2012. 

63Soprano, contralto, tenor e baixo. 
64Música de Baden Powell; Letra de Vinícius de Morais. 

http://www.cmfor.ce.gov.br/noticias/legislativo-comemora-os-45-anos-do-grupo-de-tradicoes-cearenses/
http://www.cmfor.ce.gov.br/noticias/legislativo-comemora-os-45-anos-do-grupo-de-tradicoes-cearenses/
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Em julho de 1977, Izaíra participou do Festival de Campos do Jordão, realizando 

um curso de férias juntamente com o grupo musical Quartetupan65, do qual fazia parte na 

época. Lá fez o curso de regência coral com o Maestro Hugo Ross66, outro professor 

importante para despertar o interesse de Izaíra por regência. Com o Maestro ela estudou a 

execução de gestos de regência a partir da leitura de partitura, fez prática de grupo coral e 

estudou técnica vocal. Sobre a importância dessa experiência formativa, Izaíra declarou: 
Pela primeira vez na minha vida... porque eu só fui encontrar o Koellreutter depois, 
eu só fui encontrar o Samuel Kerr depois... eu só conhecia de regência olhando o 
Orlando Leite fazendo. O Quartetupan não era coral... Pela primeira vez na minha 
vida eu estive presente num grupo que era de coro com um grande maestro, 
trabalhando Mozart, Vivald, Bethoven, e trabalhando as vozes, e trabalhando 
música, fazendo música. Pela primeira vez na minha vida eu me sentava com um 
bocado de gente, o professor dava uma partitura, e a gente no final de uma manhã 
tinha feito a partitura todinha. E fazia isso com o Quatetupan, mas com o 
Quartetupan nós tocávamos nossas músicas, pequenas canções. Aqui não, cantava 
obras, obras inteiras. Então pela primeira vez na vida eu tive contato com uma 
pessoa que me trouxe assim: “olha como é bom saber música”. Ele me valorizou 
porque a maioria das pessoas não sabia ler música, e eu sabia ler música. E eu nunca 
soube que isso era um valor. Então ele trouxe grandes obras, eu cantei e me encantei 
com essas grandes obras. Eu só tinha tido essa alegria quando era menina, lá no 
Maria Goretti, que eu era aluna do Antônio Gondim, que botava pra cantar as coisas 
do Villa-Lobos. E ali não, era aprofundamento musical, e ele gostava porque eu 
sabia ler música, era interessante mesmo isso. Então o Hugo Ross ele foi... pra mim 
eu fiquei encantada por coro. Daí a importância dele, ele me fez ficar encantada pelo 
mundo da música antes de eu encontrar os grandes... esses outros que me deram 
consciência musical. [...] Ele me deu consciência do que era a complexidade da 
música. Antes eu tinha escutado essas músicas em disco. As professoras fazendo 
análise: “essa aqui é a frase um, a frase dois, o desenvolvimento”... Então eu vivi 
isso, eu cantei... cantei Bethoven com orquestrona acompanhando, aprendendo a 
partitura numa manhã com cinquenta pessoas cantando junto, com um camarada 
“pam, pam, pam”, e botando todo mundo pra cantar, e ele regendo... Incrível, e se 
zangando: “não é desse jeito”! Nunca tinha encontrado ninguém que fizesse isso. 
Então teve um impacto positivo de encantamento. 
 

Além do encantamento pelo fazer coral e do aprofundamento do conhecimento 

musical de Izaíra proporcionados pelo contato com Hugo Ross, existe um aspecto central 

propiciado por essa experiência, tal aspecto está expresso da seguinte maneira: “olha como é 

bom saber música”. Ou seja, Izaíra, pela primeira vez na sua vida, havia tomado consciência 

                                                 
65Segundo Izaíra, o quarteto musical chamado Quartetupan existiu entre 1976 e 1978. Seus componentes foram: 

Izaíra Silvino, Neuzinha Barros, Tarcísio José de Lima e Assis Filho. O grupo cantava música brasileira, 
chegando a viajar até para fora do país, tocando em duas ocasiões nos Estados Unidos, em 1977 e 1978. De 
acordo com Scharader (2002, p.158), Izaíra participava do grupo “como instrumentista, cantora, compositora e 
arranjadora”. 

66Não foi possível encontrar informações precisas sobre o Maestro Hugo Ross, o qual geralmente é identificado 
pelo prenome Hugh, e não Hugo. Dentre as esparsas informações que tivemos acesso, encontramos que o 
Maestro teria sido diretor da Schola Cantorum, de Nova York, e uma importante autoridade em Canto Coral. O 
Maestro costumava ministrar cursos de Regência Técnica de Canto Coral nos Festivais de Inverno em Campos 
do Jordão, São Paulo. Informações disponíveis em: 
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro99.nsf/b87370a209a49958832567040007d037/027ef77858b8720903256c0c
005876ff?OpenDocument&CollapseView; http://coralacasp.blogspot.com.br/2008/12/biografia-do-maestro-
da-acasp.html; http://www.dicionariompb.com.br/julio-ricarte/biografia, acesso em: 12 set. 2012. 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro99.nsf/b87370a209a49958832567040007d037/027ef77858b8720903256c0c005876ff?OpenDocument&CollapseView
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro99.nsf/b87370a209a49958832567040007d037/027ef77858b8720903256c0c005876ff?OpenDocument&CollapseView
http://coralacasp.blogspot.com.br/2008/12/biografia-do-maestro-da-acasp.html
http://coralacasp.blogspot.com.br/2008/12/biografia-do-maestro-da-acasp.html
http://www.dicionariompb.com.br/julio-ricarte/biografia
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da importância de o músico ter “letramento” musical, e como esse saber-fazer era importante 

para se ter uma visão mais ampla e clara, mas também complexa, do mundo musical. 

Moraes (2007, p.152) chama a ausência de um processo de alfabetização musical 

do músico de “hiato intelectual”. Segundo Matos (2007, p.66), entre as diferentes expressões 

artísticas, a música possui a peculiaridade de manifestar-se por escrito por meio de um código 

próprio, que solicita um processo de alfabetização para adquiri-la. Para o autor, no Brasil 

existe uma situação paradoxal: apesar de os músicos brasileiros situarem-se entre os mais 

competentes da Cultura Ocidental, a maioria não consegue ler e escrever música utilizando o 

sistema de notação musical tradicional. Esse iletramento musical traz dificuldades 

profissionais ao músico e é um forte sintoma do caráter elitista que o estudo da música 

recebeu e continua recebendo no Brasil. A elitização do estudo musical em nosso país pode 

ser constatada pela acessibilidade bastante limitada ao ensino formal em música. De acordo 

com Nascimento (2006, p.94): 
O ensino musical no Brasil, ainda se encontra deficiente quanto a sua 
disponibilidade ao público. As instituições de ensino musical gratuitas existentes 
não atendem a demanda da procura por seus cursos, tendo que, na maioria das vezes, 
fazer algum tipo de seleção, subtraindo a oportunidade de estudar música de muitas 
pessoas. 
 

Sobre essa realidade do ensino de música em nosso país, Izaíra revela que sempre 

trabalhou com pessoas que não tiveram a oportunidade de vivenciar a música na escola e, 

assim, seriam considerados leigos em música. De acordo com a mesma: 
Há os entendidos em música, aquelas pessoas que conhecem música a ponto de 
entendê-la como linguagem, que dominam a artesania conceitual, teórica e prática 
do saber/fazer musical. Essas não seriam chamadas de “leigas em música”. [...] Há 
pessoas que vivem a música pela audição, dança, divertimento, festas, rituais 
religiosos, brincadeiras de crianças e adultos, pelo gostar, que passa de pais pra 
filhos, de vizinhança pra vizinhança etc. Tais pessoas são os chamados “leigos em 
música” (MORAES, 2007, p.81). 
 

Para Izaíra, essas concepções de leigo e não-leigo em música, não são verdades 

absolutas, pois seriam distinções feitas pelos chamados eruditos, os intelectuais do assunto. 

Na realidade, não existiria pessoa leiga na música, já que a música como som não apresenta 

conotação nem denotação (Idem, ibidem, p.82). 

Após essas experiências iniciais com regência, em 1978, Izaíra deslocou-se para a 

cidade do Crato, localizada no Cariri, região ao sul do estado do Ceará. Lá conheceu o 

trabalho de educação através da música que o Padre Ágio Augusto Moreira realizava com 

crianças camponesas que viviam em áreas rurais daquela região. De acordo com Izaíra: “Ele 

tinha uma escola, onde ele era o único professor, e os alunos não tinham nem instrumento, ele 

arranjava instrumento emprestado e fazia”. 



90 
 

O Padre Ágio Augusto Moreira fundou no Sítio Belmonte, localizado no Crato, a 

escola de música Heitor Villa-lobos, agregando essa escola à Sociedade Lírica do Belmonte 

(SOLIBEL), criada com a finalidade de receber contribuições mensais dos cidadãos do Crato 

(MORAES, 2007). A escola de música rural criada pelo Padre é considerada a primeira do 

gênero no Brasil67 (BORGES et al, 2011). 

No Sítio Belmonte, onde trabalhou durante três anos (de 1978 a 1980), Izaíra 

começou seu percurso como regente, passando a dirigir um grupo que já havia sido montado 

pelo Padre: o Coral Santa Cecília. Tratava-se de um coro misto, composto por integrantes de 

variadas faixas etárias (havia de crianças a velhos). Izaíra destaca o fato de que o grupo já 

fazia movimentos, costumava entrar em cortejos, pois a música caririense seria uma música 

de bastante movimento, então era natural que as pessoas realizassem movimentos nas suas 

apresentações. Essa postura do grupo traz mais uma vez a questão da atitude e postura de 

grupos que não seguiam parâmetros da tradição coral de matriz europeia68, na qual os coros 

permanecem imóveis e “embecados”, como Izaíra costuma falar. 

No Coral Santa Cecília, Izaíra produziu espetáculos com repertório de caráter 

religioso e popular. Foi ainda nesse coral que Izaíra escreveu e executou com os coralistas o 

arranjo da música “A Lição do Pinto”, cuja letra foi escrita pelo poeta cearense Patativa do 

Assaré.69 Nos anos 1980, tal arranjo seria executado no Coral da UFC, quando a regente 

passou a orientar os trabalhos musicais deste coro. 

 
Figura 7 – Apresentação do Coral Santa Cecília em igreja na 
cidade do Crato, em junho de 1980. 

                                                 
67“Atualmente, esta rica escola conta com diversos grupos musicais, como: Orquestra Filarmônica Padre David 

Moreira, Banda de Música Zequinha de Abreu, Quarteto de Cordas Cristina Prata, Grupo de Flautas, Coral 
Santa Cecília e o Grupo SOLIBEL Ensemble” (BORGESet al., 2011, p.107). 

68Como é o caso do grupo coral já citado Canto do Aboio; e do Coral da UFC, que é enfocado no capítulo 4. 
69Segundo Schrader (2002, p.160):“A experiência do Coral Santa Cecília foi documentada no filme “Músicos 

Camponeses”, de Jeferson de Albuquerque Junior, sobre a Escola Lírica do Belmonte onde o grupo aparece 
interpretando “A Lição do Pinto”. 
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No Cariri, Izaíra ainda conheceu um grande amigo do Padre Ágio, o Maestro 

Paula Neiva, o qual sabia fazer arranjos musicais, e passou a dar aulas de arranjo para a jovem 

regente. A partir daí, Izaíra disse ter adquirido confiança para fazer seus próprios arranjos 

para coro. Dessa maneira, o trabalho com seu coral era facilitado, uma vez que se apropriar de 

um arranjo de sua autoria apresentava menos dificuldades do que estudar arranjos de outros 

compositores. Além disso, pelo fato de o Coral Santa Cecília ser um coro misto, com uma 

variedade de idades dos componentes, era mais adequado construir arranjos que atendessem a 

realidade vocal do grupo. Executar arranjos já prontos no seu coro era mais complicado, uma 

vez que haviam limitações técnicas no grupo. 

Com os grupos: The Sangue Sugar’s, durante a década de 1960, e o Quartetupan, 

durante a década de 1970, Izaíra fez viagens para apresentações artísticas, com o primeiro 

grupo pelo Ceará e outros estados do Nordeste, e com o segundo para os Estados Unidos da 

América (EUA). Izaíra lembra da viagem feita com o Quartetupan à Universidade de New 

Hempshire, situada em estado de mesmo nome, no nordeste dos EUA, onde percebeu o 

reconhecimento dos músicos norte americanos, que após as apresentações perguntavam a 

Izaíra e a Tarcísio José de Lima (companheiro de grupo) sobre arranjo e música brasileira, e 

assim reconheciam a qualidade do trabalho musical feito pelo grupo. Essa troca de saberes, 

esse reconhecimento do saber-fazer musical do grupo tocavam Izaíra de tal forma que ela 

sentia-se segura em relação ao seu trabalho musical. Assim, ela considera que se fez musicista 

fazendo música, ou seja, o seu fazer foi construindo o reconhecimento do seu trabalho e 

modelando a sua identidade de musicista. 

 
Figura 8 – Apresentação do Quartetupan no Teatro da ENCETUR, em 1977. 
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Enfocamos o caráter formativo das viagens destacando a diversidade de 

manifestações culturais com as quais Izaíra conviveu (reisado, cantadores de coco, bumba-

meu-boi), além dos contatos ambientes sociais e com músicos-maestros-professores que 

foram essenciais para direcioná-la à carreira de regente de corais, destacando-se Hugo Ross e 

Samuel Kerr. O deslocamento da musicista para o Crato, trabalhando como regente do Coral 

Santa Cecília (pertencente à SOLIBEL), foi fundamental para ela adquirir experiência como 

regente e para dar início à sua concepção de trabalho coral. Essa experiência inicial 

constituiria as bases do projeto de canto coral que a regente passaria a desenvolver em sua 

atuação frente ao Coral da UFC na década de oitenta. 

 

 

3.3.3 Currículo híbrido de formação musical 
 

A presença da música na vida de Izaíra é marcante, sua relação com a música é 

uma relação de vida. Ela aprendeu a lidar com a música na vida e em suas escolas, formais e 

não-formais, como a própria musicista apresenta: 
Então o jeito que eu tenho de aprender música eu aprendi nessas escolas assim, 
tendo feito Direito, compartilhando... Cantei muito em coro, toquei em orquestra, eu 
fazia concerto de violino, de flauta, de bandolim, tocava sozinha, mas nunca achei 
que fosse alguma coisa muito importante perder horas e horas aprendendo, porque 
eu tinha de ter domínio pra tocar a música bem bonita, mas eu gostava de tocar junto 
com os outros. E aprendi muito cedo a amar Música Popular Brasileira, aprendi na 
minha casa. E a Música Brasileira, ela quando é feita em qualquer lugar, numa 
orquestra, num coral, ela cala na alma das pessoas, porque todo mundo tem pertença 
desse saber. 
 

Alguns aspectos da fala de Izaíra devem ser ressaltados. Um dos aspectos que 

podemos identificar é o caráter híbrido do currículo de formação musical da musicista. Ela 

apresenta diferentes “escolas de música”: a família, a Faculdade de Direito, o coro, a 

orquestra, apresentação solo; as quais constituem diferentes contextos educacionais, sendo 

eles formais, não-formais e informais. Nesse sentido, Albuquerque e Rogério (2008) trazem 

importantes discussões e reflexões sobre experiências de formação musical que extrapolam o 

âmbito da Educação Musical formal, atingindo espaços extra-institucionais de aprendizagem 

da música. Seus estudos enfocam as experiências musicais que podem ser construídas no 

cotidiano familiar, entre amigos, em coros, nos bares, nos festivais, na escuta do rádio e 

gravações etc., apontando para percursos de aprendizagem híbridas.  
Esse conjunto de experiências musicais nos informa um percurso de aprendizagem. 
[...] essas vivências formam um currículo, no sentido de um percurso através do qual 
todos passam acumulando experiências, habilidades, conhecimentos, competências 
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que serão necessárias para o desenvolvimento no universo musical mais amplo 
(p.197). 
 

Outros dois aspectos são importantes a destacar do depoimento de Izaíra. O 

primeiro diz respeito à questão do fazer junto. Apesar de a musicista ter feito concertos solo 

de violino, flauta e bandolim, esses fazeres não possuíam a importância que o fazer musical 

coletivo tinha para ela. O segundo aspecto é justamente a importância da influência da família 

na formação de seu gosto musical, o qual adotou o amor pela Música Popular Brasileira como 

referência. 

Para Izaíra os seguintes professores de música tiveram papéis fundamentais para a 

sua formação musical, contribuindo para a organização intelectual dos seus fazeres e saberes 

musicais e para o desenvolvimento de um senso estético e crítico musical: Koellreutter, 

Samuel Kerr, Hugo Ross e Antonio Gondim. 

Tais nomes, reconhecidos pelos trabalhos musicais que realizavam, serviram, na 

visão de Izaíra, para que ela constituísse referências  que lhe transmitissem confiança e 

segurança para trilhar seu próprio caminho no fazer musical. Pois ela não era filha de músico, 

não tinha uma carreira artístico-musical reconhecida, e nem pertencia a uma elite pianística, 

que possuía distinção social e musical em Fortaleza, então era praticamente uma desconhecida 

no ambiente musical cearense. 

Izaíra chama a atenção para o fato de ser bandolinista causar certo desprezo de 

alguns músicos mais conservadores em relação a sua capacidade e competência musical. 

Segundo ela, depois de muito tempo, ficou sabendo que algumas pessoas a apelidavam de 

Izaí~í~í~í~ra, ou seja, pronunciavam o nome dela fazendo vibrar o som do i, isso para fazer 

alusão à vibração que o bandolinista produz ao ferir as cordas do seu instrumento musical. 
Depois de já grande, lá em Brasília eu soube que o meu apelido era Izaí~í~í~í~ra, 
porque eu tocava bandolim, fazia era mangar porque eu tocava bandolim (risos). [...] 
porque piano, as pianistas que eram as tais, música, eu não fazia música, eu tocava 
bandolim (risos). 
 

Apesar do senso de humor que Izaíra apresenta ao tratar esse assunto, aqui 

encontramos certo menosprezo/deboche que alguns músicos com formação musical erudita 

(geralmente baseada em moldes europeus) apresentam em relação à música popular e a 

identificação de certos instrumentos com tal tipo de música. Assim, a presunção de alguns 

desses músicos ditos eruditos leva a uma espécie de jogo de vaidades. Esse jogo almeja a 

busca de distinção social, de status a partir da assimilação de padrões musicais do norte, da 

tradição musical europeia, aceita como a principal referência de cultura musical.  
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Nessa situação, é possível identificar ressonâncias de uma herança colonial 

deixada ao Brasil, que esteve durante séculos sob domínio como colônia portuguesa. Tal 

herança é o resultado da relação de dependência entre o colonizado e o colonizador, na qual o 

colonizado adota a visão do colonizador, ocorrendo uma “despersonalização do sujeito”.  
Porque o colonialismo não fez senão despersonalizar o colonizado. Essa 
despersonalização é sentida também no plano coletivo, ao nível das estruturas 
sociais. O povo colonizado vê-se então reduzido a um conjunto de indivíduos que só 
encontram fundamento na presença do colonizador70 (FANON, p.154). 
 

A “cultura pianística” prezaria por um tipo de música que se distingue dos demais 

tipos de música, considerando estar situada no patamar mais elevado de cultura musical. 

Durante a primeira metade do século XX, tal cultura constituiu-se na cidade de Fortaleza a 

partir do costume de as “boas moças”71 aprenderem a tocar piano. Nos termos de Napolitano 

(2002, p.43), é possível afirmar que esse aprendizado “não era uma questão de educação 

estética, mas de etiqueta social”, ou seja, pode-se considerar que era uma questão de distinção 

social. De acordo com Matos (2008, p.77), em Fortaleza constituiu-se uma elite detentora do 

parco conhecimento musical da cidade: 
[...] conhecimento musical esse baseado nos estudos pianísticos que compunham o 
currículo das moças de boa família, moças essas que se tornaram as senhoras do 
Alberto Nepomuceno, o conservatório que, por muito tempo, foi a única escola de 
música de Fortaleza, refletindo as tendências do elitismo burguês brasileiro do início 
do século vinte. 
 

 Apesar de seu pai não ter sido músico, ainda assim não podemos deixar de 

destacar o seu papel pedagógico como um dos formadores musicais de Izaíra. Seu pai 

costumava frequentar e levar consigo a filha aos espaços onde se fizesse música: serestas, 

casas e salas de choro, festivais etc. Izaíra, ainda menina, levava seu bandolim e ficava entre 

seresteiros e chorões ouvindo, olhando, aprendendo e tocando seu instrumento. Assim, seu pai 

conduzia a filha a participar da vida cultural da cidade, inserindo a filha no meio musical 

fortalezense. 

A trajetória de formação musical de Izaíra apresenta um currículo híbrido, no qual 

adquiriu conhecimentos e práticas musicais em diversas “escolas”, formais, não-formais e 

informais. Seu percurso de musicista é fortemente marcado pela presença da Música Popular 

Brasileira, distanciando-se da cultura pianística da elite musical de Fortaleza. Talvez por isso 

tenha sofrido preconceito em relação à sua capacidade e competência artístico-musical. 

 
                                                 
70Podemos ainda recuperar o conceito de pacto colonial, o qual foi gestado e utilizado pelo Historiador Caio 

Prado Júnior em seu enfoque sobre a vida sócio-econômica no Brasil colonial, para pensamos nas raízes da 
constituição de uma mentalidade de colonizado na sociedade brasileira. 

71Moças das “boas famílias”, que pertenciam à elite da capital Cearense. 
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3.4 Tempo do ingresso na profissão docente 

 

Na segunda metade da década de sessenta, quando Izaíra era estudante de Direito 

na UFC, e também dos cursos de Violino e Teoria Musical no CMAN, a Secretaria de 

Educação do Estado do Ceará estava contratando professores para lecionar todas as 

disciplinas do currículo. Entre elas havia sido criada uma nova “disciplina”72 a ser inserida no 

currículo escolar: a Educação Artística, estabelecida pelo art. 7º da Lei de Diretrizes e Bases 

para o Ensino, Lei 5.692/1971. Naquele contexto, as políticas governamentais estavam 

iniciando a desenvolver projetos de educação para todos.  
Nesse sentido, não podemos esquecer que a Lei 5.692/71 é a primeira a estabelecer, 
em seu artigo 44, o dever do Estado com o oferecimento público e gratuito do ensino 
por 8 anos (por todo o 1º grau, atual ensino fundamental). Expressa-se assim, no 
texto da lei, uma mudança na concepção de educação, em função dos interesses 
políticos e econômicos dominantes nesse momento histórico, em que o país se 
encontra sob governo militar e diante do chamado “milagre econômico” (PENNA, 
2004, p.22). 
 

Segundo Izaíra, o Estado estava recebendo inscrições de estudantes de cursos 

superiores para serem contratados como professores. Não havia concurso público, o candidato 

à vaga de professor deveria apresentar o currículo com seus respectivos cursos e 

comprovantes. Como no período Izaíra já tinha o diploma do curso normal, e era estudante 

dos cursos de Violino e Teoria Musical no CMAN e do terceiro ano de Direito na UFC, ela 

possuía os requisitos exigidos para adquirir o contrato de professora do Estado. Nesse 

contexto, Izaíra soube que o novo currículo escolar estabelecia aulas de Educação Artística e, 

assim, interessou-se por lecionar tal disciplina pelo fato de estudar música e também tocar na 

Orquestra Henrique Jorge, pois já possuía saberes artísticos, em seu caso específico, saberes e 

fazeres musicais. Outro fator que facilitava sua contratação era a escassez ou a falta de 

professores para lecionar a nova “disciplina”, pois não havia cursos que formassem 

professores em Educação Artística. Segundo Fonterrada (2008, p.218), 

                                                 
72Adotamos o termo “disciplina” entre aspas devido ao fato de a Lei 5.692/1971, estabelecer o ensino de 

Educação Artística designando-o como uma atividade e não uma disciplina. Nestes termos Fonterrada (2008, 
p.217-218) esclarece: “Em 1971 houve uma grande reviravolta no ensino da música nas escolas, com a 
promulgação da Lei n.5.692/71. Desde sua implantação, o ensino de música passou, e ainda vem passando, por 
inúmeras vicissitudes, perdendo seu espaço na escola, pois a citada lei extinguiu a disciplina educação musical 
do sistema educacional brasileiro, substituindo-a pela atividade de educação artística. Note-se a expressão 
utilizada: a disciplina substituída pela atividade. Ao negar-lhe a condição de disciplina e colocá-la com outras 
áreas de expressão, o governo estava contribuindo para o enfraquecimento e quase total aniquilamento do 
ensino de música”. Também é importante destacar que mesmo a atual legislação sobre o ensino de Música na 
escola formal (LDBN 9.394/1996 e Lei 11.769/2008) ainda denomina o saber musical como conteúdo 
obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular designado ensino de arte. Ou seja, a música faz parte 
dos conteúdos a serem trabalhados no ensino de Artes (Teatro, Artes Plásticas, Música e Pintura), o qual não 
possui status de disciplina, mas apenas de componente curricular da escola formal. 
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Os cursos superiores de educação artística surgiram em 1974, um pouco depois da 
promulgação da lei, e tinham caráter polivalente. [...] O professor de educação 
artística tinha formação polivalente, isto é, devia dominar quatro áreas de expressão 
artística - música, teatro, artes plásticas e desenho substituído mais tarde pela dança. 
No início, a duração do curso era de dois ou três anos, para obtenção, 
respectivamente, das licenciaturas curta e longa. O resultado era a colocação, no 
mercado, de professores de arte com grandes lacunas em sua formação, entre outras 
coisas, pelo fato de terem que dominar, em tão curto tempo, quatro diferentes áreas 
artísticas, o que, certamente, impedia o aprofundamento em qualquer uma delas. 
 

Quando Izaíra foi contratada como professora pelo Estado ainda era muito jovem 

e não possuía experiência de lecionar em sala de aula. Inicialmente ela foi designada para dar 

aulas para adultos em uma escola noturna, localizada em frente à Base Aérea de Fortaleza, e 

também em uma escola vespertina apenas para meninas, no Bairro São João do Tauape. A 

professora permaneceu pouquíssimo tempo nessas escolas. 
[...] me botaram pra ensinar numa escola no bairro São João do Tauape, me botaram 
pra ensinar nessa escola. Só gente grandão... eu tive tanto medo, que eu entrei na 
escola umas duas vezes, ou três, entrei na sala uma vez e fui-me embora e nunca 
mais pisei na escola. Aí mandaram me chamar, telefonaram pro meu pai... eu não sei 
como foi não... acho que foi uma carta, porque eu não tava dando aula na escola, eu 
disse: “não, eu não quero dar aula naquela escola não, eu não sei dar aula naquela 
escola não, só tem gente grande, não sei dar aula lá”. Aí: “mas vai perder o 
contrato?”; eu disse: “é o jeito, que eu não sei dar aula naquela escola, não sei nem o 
que é que eu vou ensinar naquela escola”; “ah, então vá ensinar numa escola que é 
bem organizadazinha, é uma escola que tem no bairro da Piedade, que é uma escola 
de padres, os padres que tomam conta, ela é estadual mas são os padres que tomam 
conta”. Eram os padres salesianos, de manhã era uma escola dos padres salesianos 
particular, e à tarde e à noite era escola estadual, Escola Estadual João Hipólito de 
Azevedo e Sá. 
 

Nessa situação, Izaíra foi remanejada para a Escola Estadual João Hipólito de 

Azevedo e Sá, escola pertencente à Ordem dos padres Salesianos, e que era conveniada à 

Secretaria de Educação do Estado do Ceará (MORAES, 2007, p.51). Assim, ela ingressou na 

carreira de professora e passou por um importante período de experiência formativa como 

professora de Artes. 

Encarregada de ensinar a “disciplina” de Educação Artística no curso ginasial73, 

em turmas de quinta, sexta, sétima e oitava séries, Izaíra afirmou que começou a “inventar 

como iria dar aula” e assim iniciou a elaborar um programa com os conteúdos a serem 

trabalhados nas respectivas séries a partir de pesquisas e leituras sobre diferentes formas de 

manifestação artística.  
[...] quinta série vai fazer Artes Plásticas, aí eu comecei a estudar o que era Artes 
Plásticas, estudar algumas técnicas de pintura; aí na minha cabeça eu organizei: 
sexta série vai ter Música Popular Brasileira, aí Música Popular Brasileira era 
comigo, estudei, tinha livros de Música Popular, organizei um programa de Música 
Popular pra ensinar Música Popular; sétima série vai ver Literatura, e vai eu estudar 
literatura de todas as formas para poder dar Literatura, era poesia; e oitava série vai 

                                                 
73Atualmente corresponde ao ensino fundamental II. 
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estudar tudo, cada bimestre era uma diferente, que era como se fosse a síntese 
daquilo tudo; e os meninos aceitavam isso. Aí conforme as festas, por exemplo, mês 
de agosto era o mês do folclore, tudo, qualquer que fosse a disciplina, a arte que 
tivesse estudando, era Folclore; fazia uma festa do folclore, fazia festival de Música 
Popular. 
 

A elaboração de um programa com os conteúdos a serem ensinados em Educação 

Artística foi um importante passo inicial dado por Izaíra para desenvolver-se como professora 

de uma disciplina que recentemente havia sido inserida no currículo escolar formal, uma 

disciplina que não possuía parâmetros curriculares que orientassem quais conteúdos, quais 

fazeres e saberes, eram importantes serem trabalhados com os estudantes nas escolas. Sobre 

essa ausência de orientações curriculares para a docência da nova disciplina, Penna (2004) 

destaca que o artigo 7º da Lei 5.692/1971estabeleceu o ensino de arte sob a designação de 

Educação Artística, mas deixou a cargo do Conselho Federal de Educação (CFE) a definição 

das matérias (conteúdos) a serem ministrados na citada disciplina a nível nacional74. Assim, a 

referida lei não definia quais linguagens artísticas seriam contempladas pelo componente 

curricular designado como Educação Artística. 
Apenas aos poucos – através de pareceres e resoluções do Conselho Federal de 
Educação (CFE), assim como da prática escolar [grifo nosso] – vai sendo 
demarcado o campo da Educação Artística. Em 1973, são aprovados o Parecer CFE 
nº 1.284/73 e a Resolução CFE nº 23/73, termos normativos acerca do curso de 
licenciatura em Educação Artística, que estabelecem: a) a licenciatura de 1º grau – 
que capacita para o exercício profissional neste nível de ensino, também chamada de 
licenciatura curta, em função de sua duração –, que proporciona uma habilitação 
geral em Educação Artística; b) a licenciatura plena, que combina essa habilitação 
geral a habilitações específicas, “relacionadas com as grandes divisões da Arte” – 
Artes Plásticas, Artes Cênicas, Música e Desenho (nos termos do Parecer CFE nº 
1.284/73) (p.21). 
 

Em seu livro “Ah se eu tivesse asas”, Moraes (2007, p.58) destaca a falta de 

professores com formação para lecionar tal disciplina, e também destaca a falta de orientação 

para o ensino de Educação Artística, assim, nesse contexto, Izaíra considerava que 
Ser professora de educação artística era uma aventura primorosa e uma aventura sem 
par. Não existia, à época, um curso de formação desses professores. [...] Só sei que a 
gente tinha que se rebolar para aprender o que devia ser ensinado.  
 

Nos termos de Tardif (2010), esse “aprender o que devia ser ensinado” diz 

respeito à constituição dos saberes experienciais ou práticos que ocorre no processo da 

atividade docente: 
Pode-se chamar de saberes experienciais o conjunto de saberes atualizados, 
adquiridos e necessários no âmbito da prática docente e que não provêm das 

                                                 
74O inciso I, referente ao §1º, do artigo 4º, da Lei 5.692/71, define a responsabilidade do CFE em definir as 

matérias a serem ministradas nas disciplinas estabelecidas no artigo 7º da referida lei. Disponível em: 
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-
pl.html. Acesso em: 14 abr. 2011. 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html
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instituições de formação nem dos currículos. Estes saberes não se encontram 
sistematizados em doutrinas ou teorias. São saberes práticos (e não da prática: eles 
não se superpõem à prática para melhor conhecê-la, mas se integram a ela e dela são 
partes constituintes enquanto prática docente) e formam um conjunto de 
representações a partir das quais os professores interpretam, compreendem e 
orientam sua profissão e sua prática cotidiana em todas as suas dimensões. Eles 
constituem, por assim dizer, a cultura docente em ação. 
 

Essa experiência inicial de Izaíra como professora exigia da mesma a prática de 

leituras que enriquecessem o seu conhecimento sobre assuntos a serem trabalhados na 

disciplina de Educação Artística. Um desses assuntos a serem estudados foi o folclore, a 

partir, por exemplo, da leitura de Leonardo Mota75.  

Outra importante leitura com a qual Izaíra teve contato no período foi a obra de 

Paulo Freire. A jovem professora foi iniciada à leitura e discussão dos escritos de Freire por 

intermédio de Luiza de Teodoro, a qual orientou um grupo de moças que se dispuseram a 

assumir o papel de alfabetizadoras. Segundo Izaíra: 
[...] pela primeira vez ouvi falar em Paulo Freire. Ela, a Luiza Teodoro, foi ensinar o 
método de Paulo Freire, quer dizer, você chega numa comunidade, você descobre o 
que é importante praquela comunidade, quais são as palavras-chave pro movimento 
da cultura daquela comunidade, e a partir dali você vai disseminando um saber novo 
que você trouxe pra juntar com aquele saber que o povo já tinha. Pra mim foi muito 
importante descobrir que todo mundo que chega na sala de aula já sabe. Essa palavra 
ignorância não existe, porque às vezes eu não sei uma coisa mas sei outra; e ficou 
muito definido na minha cabeça... eu já tinha isso na minha cabeça, de alguma 
forma, porque meu pai lia muito, minha mãe não lia porque não tinha estudado 
muito, mas a minha mãe sabia muito, tinha uma sabedoria incrível, uma sabedoria às 
vezes que o meu pai não tinha, e ela até ensinava pra ele. Então eu já sabia muito 
que não existia (ignorância), mas isso era uma coisa que não era intelectualizada, e o 
Paulo Freire me trouxe a consciência perfeita dessa grandeza. [...] Então, o Paulo 
Freire me abriu as portas de amar ser professora e de respeitar o saber dos alunos, e 
de descobrir como o professor coopera na formação humana. 
 

As palavras de Izaíra fazem alusão ao método pedagógico de Paulo Freire, o qual 

almeja despertar e desenvolver a capacidade crítica e criadora dos educandos por meio do 

processo de sua conscientização para a libertação, construindo uma educação liberadora, que 

impulsione o educando a tomar posse da realidade, desenvolvendo uma visão crítica e 

dinâmica do mundo, que “permite ‘desvelar’ a realidade, desmascarar sua mistificação e 

chegar à plena realização do trabalho humano: a transformação permanente da realidade para 

a libertação dos homens” (FREIRE, 1979, p.17). Segundo Freire (1979, p.15), o processo de 

conscientização consiste no desenvolvimento crítico da tomada de consciência: 

                                                 
75Autor cearense, pesquisador e estudioso do folclore nacional e cearense, e membro da Academia Cearense de 

Letras e do Instituto Histórico do Ceará. Suas obras são: Cantadores (1921), Violeiros do Norte (1925), Sertão 
Grande (1928), No Tempo de Lampião (1930), e A Padaria Espiritual (1938). Disponível 
em:http://www.ceara.pro.br/cearenses/listapornomedetalhe.php?pid=32797, acesso em 27 jul. 2012). 

 

http://www.ceara.pro.br/cearenses/listapornomedetalhe.php?pid=32797
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A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de 
apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá 
como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma posição epistemológica. 
[...] a conscientização é um compromisso histórico. É também consciência histórica: 
é inserção crítica na história, implica que os homens assumam o papel de sujeitos 
que fazem e refazem o mundo. Exige que os homens criem sua existência com um 
material que a vida lhes oferece... 
 

Izaíra ainda falou das palavras-chave que fazem parte da cultura de determinada 

comunidade. Essas palavras-chave são identificadas como palavras geradoras no método 

pedagógico de Paulo Freire76. Para elaborar e aplicar as palavras geradoras no processo de 

ensino e aprendizagem, o educador deve realizar algumas ações básicas. Inicialmente, é 

preciso descobrir as palavras que fazem parte do universo vocabular do educando, ou seja, 

aquelas palavras mais carregadas de sentido existencial, que por causa disso trazem maior 

conteúdo emocional; além das expressões típicas do povo, como: formas de falar particulares 

e palavras ligadas à experiência do grupo. As palavras também devem apresentar um 

conteúdo prático, apresentando o maior compromisso possível em uma realidade de fato, 

social, cultural, política. Finalmente as palavras geradoras devem proporcionar a criação de 

situações existenciais típicas do grupo com o qual se trabalha, trazendo ao debate situações 

problemáticas relacionadas à existência do grupo (FREIRE, 1979, p.23-24). 

Outro aspecto que foi enfatizado por Izaíra está relacionado ao respeito que Paulo 

Freire diz ser necessário que o educador tenha pelos saberes do educando. Tal respeito está 

relacionado à prática chamada por Freire (2002, p.15) de “pensar certo”, que coloca ao 

professor e à escola o dever de respeitar os saberes dos educandos. Saberes estes que foram 

socialmente construídos na vida familiar e na prática comunitária e estão relacionados às 

experiências de vida. E, além disso, há o dever de discutir com os educandos as relações de 

alguns desses saberes com os conteúdos ensinados. Essa última afirmação leva a questão de o 

professor e o estudante construírem sentidos de vida para o ensino dos conteúdos. Esta 

construção de sentido aos conteúdos está relacionada diretamente à prática do pensar certo, 

que, segundo Paulo Freire (2002), é um ato dialógico, ou seja, um ato comunicante no qual 

educador e educando produzem a própria compreensão do que está sendo comunicado, e 

assim apropriam-se do conteúdo e o relacionam com a realidade. 

                                                 
76Enfocamos, principalmente, o método de alfabetização-consciêntização de adultos, por meio dos círculos de 

cultura, que Freire concebeu no início da década de sessenta. Tal método deu início ao Movimento de 
Educação Popular, que não pôde realizar o conjunto do primeiro plano nacional devido ao golpe de Estado de 
1964. O Governo Federal brasileiro havia demonstrado interesse no método pedagógico alfabetizador de 
Freire, passando a dar apoio à formação de coordenadores na de círculos de cultura pelo país, inclusive 
elaborando um plano de ação de 1964 prevendo a instalação de 20.000 círculos de cultura, capazes de formar, 
no mesmo ano, por volta de 2 milhões de alunos. Cada círculo de cultura educava 30 alunos em apenas dois 
meses (FREIRE, 1979, p.11). 
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A descoberta da obra de Paulo Freire para Izaíra também foi importante para que 

ela tomasse consciência e intelectualizasse certo saber que ela afirmou já possuir antes mesmo 

de ingressar na atividade docente. Saber este relacionado ao entendimento de que as pessoas 

que entram na sala de aula já possuem saberes, e assim, a palavra ignorância não existiria. Tal 

saber teria sido construído em sua experiência familiar, observando a relação entre o pai e a 

mãe, pois segundo a professora, seu pai lia muito e sua mãe não lia porque possuía pouca 

instrução, mas apesar dessa situação, a mãe apresentava uma sabedoria que às vezes o pai não 

tinha, chegando a ensinar a ele. Assim, as leituras de Freire contribuíram para Izaíra tomar 

consciência do saber de experiência que possuía, o qual passou a contar com uma visão 

crítica, uma visão constituída a partir de uma posição epistemológica. 

No último trecho da declaração de Izaíra sobre a importância formativa que as 

leituras de Paulo Freire tiveram para a constituição de sua visão pedagógica, a professora 

destaca o papel do educador para a formação humana. No prefácio do Livro Pedagogia da 

autonomia: saberes necessários à prática educativa, Oliveira (apud FREIRE, 2002, p.9) 

esclarece sobre o caráter humano da prática docente que Paulo Freire defende em seu 

pensamento pedagógico. 
Num momento de aviamento e de desvalorização do trabalho do professor em todos 
os níveis, a pedagogia da autonomia nos apresenta elementos constitutivos da 
compreensão da prática docente enquanto dimensão social da formação humana. 
Para além da redução ao aspecto estritamente pedagógico e marcado pela natureza 
política de seu pensamento, Freire, adverte-nos para a necessidade de assumirmos 
uma postura vigilante contra todas as práticas de desumanização. Para tal o saber-
fazer da auto reflexão crítica e o saber-ser da sabedoria exercitados 
permanentemente, podem nos ajudar a fazer a necessária leitura crítica das 
verdadeiras causas da degradação humana e da razão de ser do discurso fatalista da 
globalização.      
 

Durante seu amadurecimento na carreira de professora, Izaíra foi tomando 

consciência de como se dá a relação entre professor e aluno, percebendo que a figura do 

professor está constantemente presente na vida do aluno, o que exige certas atitudes, práticas 

e posturas por parte do educador. Sobre tal relação Izaíra declarou: 
[...] tomei a consciência de que o professor ele fica com o aluno até o fim da vida. 
Então ele tem que ser muito rigoroso para que o aluno saiba que existe limites, mas 
ele tem que trabalhar com a maior paixão pra que os alunos saibam que só vale a 
pena ser vivo se for na base de amor, de compartilha. Essa eu acho que é uma 
característica que eu aprendi, acho que eu aprendi até na minha família. O meu pai 
era inteiramente diferente da minha mãe e eles se amaram até o final da vida deles, e 
isso foi super importante pra gente nessa convivência; doze irmãos, cada um mais 
diferente do outro, brigava mas se amava e tudo. Eu aprendi a compartilhar 
diferenças muito grandes, e eu aprendi a ter muito respeito por isso. Todo aluno meu 
vai dizer assim: “a Izaíra é uma peste, rigorosa demais”! Mas todo aluno meu vai 
dizer assim: “mas eu aprendi foi muito, e a gente fez uma amizade danada”, porque 
eu era assim mesmo. 
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No trecho citado podemos identificar diferentes momentos experienciais vividos 

por Izaíra que contribuíram para a formação de sua visão sobre a relação educador x 

educando. Quando a Professora fala de sua conscientização sobre a permanência da presença 

do professor na vida do aluno e que esse estar presente exige do educador equilíbrio entre 

rigorosidade e amor no seu fazer, esse saber experiencial diz respeito à sua experiência vivida 

como professora de Educação Artística. Nas palavras de Tardif (2010, p.109), o saber 

experiencial “é um saber interativo, mobilizado e modelado no âmbito de interações entre o 

professor e os outros atores educativos. Ele traz, portanto, as marcas dessas interações”. 

A postura rigorosa adotada por Izaíra enquanto professora pode ter sido resultado 

de sua trajetória formativa predominante em escolas católicas, que apresentavam uma tradição 

escolástica de ensino, primando pela rigorosidade e pela disciplina quase militar de 

professores e alunos dessas instituições escolares. 

 Outro momento da vida de Izaíra no qual é possível identificar experiências 

formativas está relacionado à sua formação no ambiente familiar, onde a mesma diz ter 

aprendido atitudes de respeito ao diferente e disposição para compartilhar. Tais atitudes foram 

vivenciadas e aprendidas no convívio entre seus pais e também na convivência com seu 

grande número de irmã(o)s.   

Em sua experiência como professora, Izaíra diz ter aprendido a lidar com as 

grandezas das pessoas e que, assim agindo, era possível superar os “defeitos” que elas 

possuem. Uma das atitudes/práticas necessárias para a professora alcançar as grandezas, os 

valores, as qualidades dos alunos era conhecer o nome de cada um.  
Eu sabia o nome de todos os meus alunos [...] E a partir disso eles se sentiam tão 
importantes porque eu sabia o nome deles eu acho, era tão bom a partir desse 
momento nós éramos uma classe importante, quando eu sabia o nome deles. Falava: 
“fulano de tal”, pronto ela sabe meu nome, ele já ficava até mais calmo, porque eu 
acho que ele sabia que não era um ilustre desconhecido, a professora sabia o nome 
dele, na casa dele todo mundo sabia o nome dele, na classe a professora sabendo 
aquilo devia ser importante. E isso foi me dando essa consciência de que o professor 
é gente e o aluno é gente. 
 

Era costumeira, como ainda é costume acontecer hoje entre professores, a prática 

de identificar e chamar o aluno por um número que o identifica na lista de chamada por ordem 

alfabética, devido principalmente ao elevado número de alunos em sala de aula. Tal prática 

trata o educando como um dado, descaracterizando-o de sua natureza humana, criando, dessa 

forma, relações de dominação nas quais o educador trata o estudante como objeto, e não 

ambos sendo “gente”, participando de forma interativa e dialógica da construção do 

conhecimento no processo educativo em sala de aula.  
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Nesse sentido, Tardif (2010, p.22) considera que o professor é um trabalhador da 

interação, e como trabalhador interativo trabalha seres humanos e com seres humanos. Assim 

sendo, seu trabalho está fundamentado na interação humana na qual os professores e alunos 

são atores que atuam juntos na sala de aula, ambos trazendo saberes que deixam suas marcas 

na construção do conhecimento no processo de ensino e aprendizagem. Com essa ideia de 

trabalho interativo, o autor critica os paradigmas que estudam o trabalho de interação entre 

professor e aluno a partir dos modelos dominantes do trabalho material, que é realizado nas 

organizações industriais. Segundo o mesmo, a própria organização escolar foi idealizada a 

partir dos modelos industriais de organização, com a adoção do tratamento de massa e de 

série e a divisão extrema do trabalho; e o ensino é realizado “como uma forma de trabalho 

técnico susceptível de ser racionalizado por meio de abordagens técnico-industriais típicas, 

como o behaviorismo77 clássico”. 

Sobre a crítica ao processo educativo escolar no qual o professor é concebido 

como sujeito e o aluno enquanto objeto, a leitura de Freire, também teria contribuído para a 

prática de ensino de Izaíra desconstruir esse tipo de pensamento pedagógico tradicional.  
Se, na experiência de minha formação, que deve ser permanente, começo por aceitar 
que o formador é o sujeito em relação a quem me considero o objeto, que ele é o 
sujeito que me forma e eu, o objeto por ele formado, me considero como um 
paciente que recebe os conhecimentos-conteúdos-acumulados pelo sujeito que sabe 
e que são a mim transferidos. Nesta forma de compreender e de viver o processo 
formador, eu, objeto agora, terei a possibilidade, amanhã, de me tornar o falso 
sujeito da “formação” do futuro objeto de meu ato formador. É preciso que, pelo 
contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, 
embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao for-mar e quem é 
formado forma-se e forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é 
transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é a ação pela qual um sujeito 
criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado (FREIRE, 2002, 
p.12). 
 

Izaíra destacou que os trabalhos realizados em sala de aula eram coletivos, isso 

devido a alguns motivos. O primeiro, e menos importante, era por causa do número elevado 

de alunos em sala de aula, situação que demandava ações didáticas que proporcionassem a 

participação e inclusão do maior número possível de alunos. O segundo motivo, o principal, 

era devido à consciência que Izaíra tinha da importância do fazer coletivo em sala de aula 

                                                 
77Behaviorismo: (ingl. behaviour ou, nos Estados Unidos, behavior: comportamento) 
1. Método da psicologia experimental que consiste em fazer um estudo científico do homem e do animal, 

limitando-se à investigação de seus comportamentos (conjunto das reações sensoriais. nervosas, musculares e 
glandulares determinadas por um estímulo) como resposta a um estímulo externo, sem nenhuma referência à 
consciência. Em outras palavras, trata-se de um método que consiste essencialmente em observar estímulos e 
comportamentos e em extrair daí as leis que os reúnem. 

2. Doutrina que erige esse método psicológico em uma filosofia que defende a continuidade entre a vida animal e 
a vida humana, a passagem de uma a outra devendo operar-se por simples evolução (JAPIASSÚ e 
MARCONDES, 2001). 
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para os alunos se acostumarem a compartilhar ideias. Assim, a Professora fazia questão das 

seguintes ações por parte dos seus alunos: “aprender o que eu ensinava, compartilhar ideias a 

partir do que você aprendeu e criar junto porque o mundo é feito junto, em conjunto”. Tal 

sentimento de compartilhar cultivado pela Professora, como já destacamos em momento 

anterior, foi internalizado durante sua vida familiar, no convívio com os pais e os irmãos.   

Outro aspecto a ser destacado da experiência de Izaíra como educadora é em 

relação à importância que a mesma deu ao saber-fazer da escrita, cultivando tal prática entre 

os seus alunos.  A Professora comenta: 
Mas todo mundo da minha classe desde quando eu entrei na minha sala pela 
primeira vez pra conhecer os alunos foi intuitivo, depois foi que eu fui aprender por 
leituras que era muito importante, mas todos os meus alunos escreviam todo dia o 
que havia na sala de aula, o que ele tinha aprendido. Eles tinham um livro chamado: 
“Meu Primeiro Livro de Educação Artística” [...] E isso foi intuitivo, que depois eu 
fui aprendendo que era importante. Então os meus alunos individualmente eles 
escreviam todo dia. 
 

Dessa maneira, Izaíra procurava mobilizar seus alunos para o exercício da escrita, 

para o desenvolvimento da autoria dos alunos. Tal prática é importantíssima para o 

desenvolvimento intelectual dos estudantes, pois a escrita é uma ação basilar para a 

construção do conhecimento, uma vez que é por ela que registramos e comunicamos o 

conhecimento. A necessidade dessa prática entre os alunos foi percebida intuitivamente por 

Izaíra, a partir de sua ação/prática docente. Ela afirma que apenas posteriormente a tal prática 

intelectualizou tal saber experiencial, por meio de leituras que sistematizavam a importância 

para os alunos do exercitar a escrita/autoria.  

Assim, através da sua prática como professora em sala de aula, Izaíra foi 

adquirindo saberes experienciais que contribuíram para definir sua identidade de professora. 

No seu curso de Mestrado em Educação, realizado na Faculdade de Educação (FACED) da 

UFC, Izaíra diz ter intelectualizado muitas das descobertas que havia realizado em sua 

experiência como professora. Segundo Tardif (2010, p.48), é durante a prática docente que o 

professor adquire saberes experienciais que formarão a sua competência docente. 
De fato, quando interrogamos os professores sobre os seus saberes e sobre a sua 
relação com os saberes, eles apontam, a partir das categorias de seu próprio discurso, 
saberes que denominam de práticos ou experienciais. O que caracteriza os saberes 
práticos ou experienciais, de um modo geral, é o fato de se originarem da prática 
cotidiana da profissão e serem por ela validados. Ora, nossas pesquisas indicam que, 
para os professores, os saberes adquiridos através da experiência profissional 
constituem os fundamentos de sua competência. 
 

Descrevemos como Izaíra foi construindo sua identidade de professora a partir de 

sua prática, pois dar aulas de Educação Artística era um grande desafio pela falta de recursos 

para o auxílio ao trabalho do professor, por exemplo, a falta de diretrizes curriculares para o 
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ensino de Artes e a escassez de cursos que formassem professores para ensinar conteúdos de 

arte. Assim, a sua formação como professora ocorreu predominantemente por sua própria 

iniciativa. As leituras de Paulo Freire nesse período foram indispensáveis para a sua 

orientação pedagógica de respeito e valorização ao saber do aluno e da comunidade onde está 

inserido, assim relacionando o conteúdo a ser ensinado com a realidade concreta do estudante. 

No presente capítulo, procuramos desvelar o processo formativo de Izaíra Silvino 

destacando e discutindo basicamente quatro âmbitos de formação: o familiar, o escolar, o 

musical e o trabalhístico. Temos consciência da complexidade que é a tarefa de buscar dar 

conta da trajetória formativa de uma pessoa, procurando identificar as experiências que a 

(trans)formaram, a tocaram e a marcaram78. Porém acreditamos que a descrição e a análise 

empreendidas contribuíram para delinearmos os traços da pessoa-musicista-professora-

regente-Izaíra, no sentido de desvelarmos como ela foi concebendo sua visão de mundo (visão 

humana, estética, musical, pedagógica, política etc.), a qual constitui um alicerce para o 

desenvolvimento do seu trabalho com Música, construindo assim seu projeto educativo 

musical, o qual seria introduzido e desenvolvido no Coral da UFC durante a década de 

oitenta, quando a mesma passou a reger o grupo. Tal projeto seria basilar para a constituição e 

efetivação do funcionamento do curso superior de Música na UFC, que não “vingou” durante 

a primeira tentativa de sua organização na segunda metade da década de sessenta, sob a 

atuação de Orlando Leite. A criação do curso de Educação Musical seria realizada com muita 

luta, com ações direcionadas ao reconhecimento do saber musical na Universidade, pois a 

música apresentava-se apenas como um fazer musical dentro da academia, e não como um 

saber, um saber-fazer, um campo de conhecimento inserido no meio acadêmico. Mas essa é 

uma história para o próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
78Tal dificuldade em dar conta da formação de um ser humano, diz respeito à questão de estarmos em constante 

movimento de (trans)formação, o que indica que somos seres inconclusos, ou seja, nunca estamos plenamente 
formados. Paulo Freire (2002) fala da questão da inconclusão do ser humano e do mundo como a consciência 
do ser que está em um permanente movimento de busca, em permanente movimento na História. 
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4 IZAÍRA SILVINO E A CONSTITUIÇÃO DE UM PROJETO DE EDUCAÇÃO 
MUSICAL PARA A UFC 
 

4.1 A década de 1980 

 

No Brasil, as juventudes79 dos anos oitenta viveram o período que a historiografia 

nacional tendeu a denominar de a “década perdida”. Um período marcado pelos altos índices 

de inflação e pelo retrocesso econômico; passando por fases de euforia e crises de depressão 

na sociedade brasileira (GOHN, 2001; CARMO, 2003). Segundo Carmo (idem, p.154), no 

quadro mundial, havia uma falta de vontade política da juventude dos anos 1980, atribuída “à 

morte das utopias e ao fim das ideologias”80. No Brasil, 
cada acontecimento vinha carregado de promessas e, em seguida, de frustrações: 
Diretas Já, morte de Tancredo Neves, Plano Cruzado. A juventude conviveu com 
várias crises do fim do governo Sarney. “A degradação moral competia com a 
corrupção política e esta com a corrosão econômica”, afirma Zuenir Ventura” 
(p.155). 
 

A música “Ideologia”81, de Cazuza e Frejat, lançada em 1988, reflete uma 

situação de desencanto político que parte das juventudes daquela geração experimentavam ao 

final da década de oitenta: 
Meu partido / É um coração partido / E as ilusões estão todas perdidas. / Os meus 
sonhos foram todos vendidos / Tão barato que eu nem acredito / Eu nem acredito / 
Que aquele garoto que ia mudar o mundo / Freqüenta agora as festas do Grand 
Monde. / Meus heróis morreram de overdose, / Meus inimigos estão no poder. / 
Ideologia / Eu quero uma pra viver. / O meu prazer agora é risco de vida, / Meu sex 
and drugs não tem nenhum rock’n’roll. / Eu vou pagar a conta do analista / Pra 
nunca mais ter que saber quem eu sou. / Pois aquele garoto que ia mudar o mundo / 
Agora assiste a tudo em cima do muro. 
 

Um depoimento de Cazuza, citado por Araújo (apud CARMO, 2003) em 

“Cazuza, só as mães são felizes”, contribui para esclarecer a visão do cantor trabalhada na 

canção “Ideologia”, no que diz respeito ao posicionamento sócio-político de grande parte da 

                                                 
79Em vez de adotarmos um termo generalizante como juventude, ou geração jovem, preferimos nos embasar nas 

discussões de Matos (2009), a qual problematiza que a utilização da definição generalizada de juventude é uma 
forma de manipulação. Pois os jovens de uma mesma geração podem compartilhar ou não vivências e crenças 
semelhantes. Assim, devemos falar de juventudes, que convivem diversamente num mesmo tempo, com 
experiências múltiplas. Cristalizar uma “juventude ideal” é cercear a criatividade e as formas de expressões 
inovadoras dos jovens. 

80Segundo Filho (200-), no curso dos anos oitenta, “ao lado dos comportamentos inesperados, do ritmo 
alucinante das mudanças, da crise da sociedade e da crise do socialismo, no âmbito da teoria sociológica 
ocorre a crise do funcionalismo, do estruturalismo, do marxismo e de outras teorias igualmente fundamentais. 
Apregoa-se o fim das utopias, das ideologias e da própria história – tudo acompanhado pelo anúncio do valor 
supremo da economia do mercado, das fórmulas matemáticas e do saber tecnocrático”. 

81A música Ideologia faz parte do disco homônimo que é o terceiro álbum solo do cantor de rock brasileiro 
Cazuza, lançado em 1988. É considerado o seu melhor álbum de estúdio e ganhou o Prêmio Sharp de melhor 
álbum. "Ideologia" foi o primeiro disco de Cazuza a ganhar a certificação Ouro, pela ABPD, com vendas 
acima de 150 mil cópias. 
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geração que na década de 1980 vivia sua juventude. Segundo o cantor, naquele período havia 

uma 
[...] geração sem ideologia, compactada entre os anos 60 e os dias de hoje. Eu fui 
criado em plena ditadura, quando não se podia dizer isso ou aquilo, em que tudo era 
proibido. Uma geração muito desunida. Nos anos 60, as pessoas se uniam pela 
ideologia. “Eu sou de esquerda, você é se esquerda? Então a gente é amigo”. A 
minha geração se uniu pela droga: ele é careta e ele é doidão. Droga não é ideologia, 
é uma opção pessoal (p.373). 
 

Entretanto, essa é uma visão muito particular do contexto sócio-político geral dos 

anos 1980, assim não pode ser generalizada a toda aquela geração. Nesse sentido, não 

podemos esquecer dos movimentos sociais que ocorreram naquele período, e que revelam, do 

ponto de vista político, que a década não foi tão perdida assim. Para Gohn (2001, p.58), “ao 

contrário, ela expressou o acúmulo de forças sociais que estavam represadas até então, e que 

passaram a se manifestar”. 

Realmente houve no período muitas perdas nos índices de crescimento 

econômico, com a queda em produtividade agrícola e industrial, e na qualidade de vida geral, 

com o aumento da criminalidade, da poluição, de doenças (aparecimento da AIDS), do 

número de desempregados e meninos de rua. Mas também não devemos perder de vista 

alguns ganhos que tivemos no plano sócio-político. 
A sociedade como um todo aprendeu a se organizar e a reivindicar. Diferentes 
grupos sociais se organizaram para protestar contra o regime político vigente, para 
pedir “Diretas Já”, para reivindicar aumentos salariais. A sociedade civil voltou a ter 
voz. A nação voltou a se manifestar através das urnas. As mais diversas categorias 
profissionais se organizaram em sindicatos e associações. Grupos de pressão e 
grupos de intelectuais engajados se mobilizaram em função de uma nova 
Constituição para o país. Em suma, do ponto de vista político, a década não foi 
perdida. Ao contrário, ela expressou o acúmulo de forças sociais que estavam 
represadas até então, e que passaram a se manifestar (GOHN, 2001, p.58). 
 

Assim, contrastando com a ideia de “década perdida”, a década de 1980 foi 

também o período da abertura política, na qual observamos um processo de expansão das 

lutas pela democracia. O Brasil passava pelo chamado momento da redemocratização.  

A partir deste contexto, Matos (2006) discute a inserção do Coral da UFC no 

movimento da música coral em Fortaleza durante a década de oitenta, e traz a hipótese de que 

tal atividade teria sido uma modalidade de movimento social. Assim, o autor afirma ter 

havido uma efervescência do movimento coral em Fortaleza, “no qual o Coral da 

Universidade do Ceará lideraria todo um movimento de multiplicação de corais, politização 

de coralistas e experimentação estética” (p.243). 
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Segundo Schrader (2002), o movimento da contracultura82 brasileira, que 

contribuiu para a ocorrência de transformações no cenário cultural e educacional brasileiro a 

partir da segunda metade dos anos 1960 e no decorrer da década de 1970, traria novas 

perspectivas aos padrões estéticos do movimento artístico e principalmente de canto coral na 

Fortaleza da década de 1980. O movimento da contracultura trazia um espírito de 

experimentação e de questionamento, ao qual maestros como Samuel Kerr e Marcos Leite 

aderiram questionando a não adoção da música popular brasileira na maioria dos corais 

brasileiros da época, que procuravam reproduzir modelos europeus incoerentes com a 

realidade musical nacional. 

Ainda de acordo com Schrader (Ibidem), esse espírito de experimentação e 

questionamento que buscava uma renovação na música coral propondo uma aproximação com 

a música popular brasileira passou a ter uma ressonância mais profunda no cenário coral de 

Fortaleza a partir da década de 1980. Nesse contexto, destacamos a atuação de Izaíra Silvino 

como regente do Coral da UFC, a qual protagonizou um movimento de transformação do 

fazer formativo-musical no grupo. 

 

 

4.2 O Coral da UFC em três fases 

 

A divisão histórico-temporal da trajetória do Coral da Universidade Federal do 

Ceará em três fases relaciona-se aos períodos nos quais diferentes regentes estiveram à frente 
                                                 
82“O nome contracultura surgiu na década de 60 e designava as manifestações culturais dos jovens americanos e 

europeus que passaram a assumir um comportamento social contestador à ordem vigente valorizando a 
sensibilidade e novos valores existenciais” (SCHRADER, 2002, P.149). Foi um movimento de proporções 
continentais, que contestou tabus morais e culturais, os costumes e padrões vigentes, enfim, as instituições 
sociais. Propunha novas maneiras de pensar, sentir e agir, criando outro universo com regras e valores 
próprios. A contracultura valorizava: a natureza, a luta pela paz e fim da repressão, a comunidade, a 
alimentação natural, a liberdade sexual e amorosa, o anticonsumismo, a religiosidade oriental, a crítica aos 
veículos de massa, e a forma despojada e livre de expressão artística (REBOUÇAS, s.d.). O Maio de 68 foi o 
movimento contracultural de maior repercussão, buscando o fim de uma sociedade francesa fechada e 
conservadora, governada pelo general Charles De Gaulle. Neste acontecimento o movimento estudantil entrou 
em confronto com a polícia, ação que culminou numa greve geral de estudantes e trabalhadores, unindo 
franceses de todas as idades, sexos e ideais. Tal mobilização alcançou vários países europeus, que se 
embeberam da igualdade social e sexual, dos direitos das minorias e da democracia (MAYARA et al., 2009). 
De acordo com Schrader (Ibidem, p.150), o fenômeno contracultural no Brasil se caracterizou basicamente pela 
resistência à ditadura militar instaurada a partir de 1964. “A contracultura estabeleceu um espírito libertário 
expresso na busca pela quebra da passividade cotidiana. As manifestações artísticas passaram a incorporar 
recursos de improvisação procurando romper com o relacionamento habitual entre o público e a obra artística, 
envolvendo-os em um momento de experimentação criativa. O rompimento com as tradições e com os limites 
das diversas formas de expressão artística apontava para uma estética que procuraria inovar através da 
investigação de novos caminhos e perspectivas”. 
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do coro e realizaram, cada qual, trabalhos que trazem as peculiaridades do regente e da época 

em que o grupo está inserido. Procedendo dessa maneira, apresentaremos o Coral nas 

seguintes temporalidades: o tempo do Maestro Orlando Vieira Leite, o qual criou o grupo, que 

inicialmente se chamava Madrigal da Universidade do Ceará, durante a década de sessenta; o 

tempo da Maestrina Katie de Albuquerque Lage, que regeu o coro nos anos setenta, quando o 

grupo passou a chamar-se Coral da UFC; e, finalmente, a Maestrina Maria Izaíra Silvino 

Moraes, regente que ao tomar frente no trabalho do grupo, na década de 1980, realizou 

grandes mudanças em seu fazer. 

 

 

4.2.1 Tempo do regente Orlando Leite (década de sessenta) 

 

“O universal pelo regional”. Assim diz o lema da Universidade Federal do Ceará 

desde a primeira gestão do Reitor Antônio Martins Filho, iniciada com a instalação da 

instituição em 195583. Tal lema expressa o comprometimento da instituição com o papel 

social de expandir o ensino, a pesquisa e a extensão para assim produzir conhecimento, arte e 

cultura acessíveis à comunidade. Para isso, a UFC propõe que a sua produção acadêmica 

valorize os saberes locais/regionais, no sentido de constituir uma identidade própria da 

instituição, buscando-se assim alcançar o reconhecimento junto à comunidade (acadêmica e 

não acadêmica).  

Durante o processo de formação e afirmação do Coral da UFC, na década de 

1960, com o regente Orlando Leite, e ainda durante a década de 1970, com a regente Katie 

Lage, a lógica desse lema estava invertida. Podemos considerar que o grupo (seus regentes) 

ainda não apresentava uma visão clara de como tornar concreto por meio da atividade 

coralista, a divisa da Universidade, pois o coro assumia uma referência estética musical que 

partia, na realidade, do universal para o regional. 

A primeira formação coral na UFC foi o Madrigal da Universidade do Ceará84, 

sob a regência do Maestro Orlando Vieira Leite. Na época, o Maestro era diretor do 

Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, e no final de 1958 começou a selecionar 

                                                 
83A criação da Universidade do Ceará (atualmente Universidade Federal do Ceará), com sede em Fortaleza, deu-

se em 16 de dezembro de 1954, através da lei no 2.373, sancionada pelo Presidente João Café Filho e 
referendada pelo Ministro Cândido Mota Filho. Após inúmeros procedimentos legais, em 1955 foi 
definitivamente instalada. 

84Segundo Schrader (Ibidem, p.89): “Até o momento o termo ‘Federal’ não aparecia junto ao nome da 
universidade. Somente a partir do final do ano de 1966 são encontrados documentos com a abreviação UFC 
(Universidade Federal do Ceará)”. 
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vozes para compor um Madrigal que, em abril do ano seguinte, em recital realizado na cidade 

de Sobral/CE, seria batizado com o nome de Madrigal do Conservatório de Música Alberto 

Nepomuceno. “Com o Madrigal do CMAN Orlando Leite inicia também um projeto mais 

direcionado à Universidade através de recitais para alunos e professores nas diversas 

faculdades e centros da instituição” (SCHRADER, Ibidem, p. 64). Posteriormente, segundo 

Schrader (Ibidem, p. 79), após a criação do Curso de Canto Coral85, em 1963 começou a 

surgir nas matérias de jornal o nome Madrigal da Universidade do Ceará. Com a constante 

atuação do grupo representando a Universidade em diversos eventos e solenidades, o 

Madrigal do CMAN passaria a ser chamado de Madrigal da Universidade do Ceará. 

Segundo depoimento de ex-coralista , o Madrigal apresentava  
[...] um repertório de música erudita, de compositores contemporâneos, de 
compositores clássicos como Mozart, Bach, Beethoven, Brahms. Mas também 
compositores brasileiros86. Havia uma profusão de composições e arranjos musicais 
para atender à demanda dos corais. Fizemos muita música renascentista, que é 
exatamente o que caracteriza a formação madrigal: é uma formação coral para um 
grupo entre dezesseis ou vinte pessoas, um grupo de vozes equilibradas dentro dos 
naipes, vozes trabalhadas, e o madrigal também é uma forma musical que surgiu na 
Renascença. Os grupos corais que recebem o nome de Madrigais executam esse 
repertório que é um dos repertórios mais idiomáticos para a voz de que se tem 
notícia na música ocidental87. Assim os madrigais, os madrigalistas, é assim que 
eram chamados os compositores de madrigais, tiveram uma acuidade muito grande 
para escolher os timbres, escolher as regiões vocais, e explorar a voz de uma 
maneira inusitada. A gente ouve o madrigal renascentista e tem uma alegria uma 
sensação de prazer muito grande pela qualidade, a boa escolha da região, o que mais 
se adequa a cada naipe de voz humana. Na verdade, do que se tem notícia, o 
madrigal é a forma musical mais representativa da música para a voz.88 
 

O grupo apresentava uma tradição europeia de fazer canto coral. Mesmo que 

executassem músicas de compositores nacionais, a impostação vocal do Madrigal pautava-se 

                                                 
85O Curso de Canto Coral (curso de nível médio) foi criado pelo Reitor Antônio Martins Filho, através da 

resolução n0 135, de 7 de janeiro de 1963,o qual era diretamente subordinado à reitoria e vinculado ao 
Departamento de Educação e Cultura, através da Divisão de Extensão Cultural. O curso tinha em sua direção 
Orlando Vieira Leite, e era destinado a estudantes universitários e a outras pessoas da comunidade em geral.  O 
Curso de Canto Coral era academicamente vinculado ao Departamento de Educação e Cultura, e 
posteriormente a Faculdade de Artes e Arquitetura, funcionando em instalações do Conservatório de Música 
Alberto Nepomuceno na Av. Visconde de Cauipe, onde também funcionavam o Curso de Arte Dramática e o 
de Artes Plásticas. Em 1965, transferiu-se juntamente com o Curso de Arte Dramática para as novas 
instalações do Conservatório, recém inauguradas, na Avenida da Universidade, 2210 (Nesse mesmo ano o 
CMAN havia sido incorporado à Universidade Ceará, por meio do projeto de lei enviado em mensagem pelo 
Presidente Castelo Branco ao Congresso Nacional). “A criação de tal curso objetivava alcançar a maioridade 
artística do Conservatório através de sua transformação em unidade acadêmica incorporada ao organismo da 
Universidade do Ceará”(Idem, Ibidem, p.71-74). 

86Havia músicas de compositores brasileiros baseadas em temas folclóricos. 
87Além da música Renascentista também havia o repertório Spiritual (também chamado de Negro Spiritual), que 

é um gênero musical cuja aparição se deu nos Estados Unidos da América, sendo inicialmente interpretada por 
negros escravos, os quais faziam uso de moimentos rítmicos do corpo e batiam palmas como acompanhamento 
da música. 

88Entrevista com a Professora Elba Braga Ramalho em 04/05/2009. 
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no bel canto89europeu. Dessa maneira, consideramos que essa era uma perspectiva que partia 

do universal (cultura europeia) para o regional (cultura brasileira, nordestina, cearense). 

O repertório, a postura, as vestimentas, a atitude vocal, são elementos do grupo 

que também refletem uma cultura coral europeia. “Um coral embecado, fardado, tudo igual, 

cantando cantigas antigas, com voz diferente, parado, sossegado, onde o único movimento 

que havia era o braço do regente” (MORAES, 2007, p.172). 

 
Figura 9 – Madrigal da UFC na sede da Revista O Cruzeiro, no Rio de Janeiro 
(julho de 1964). 
 

É importante, no entanto, perceber que quando o Madrigal foi ao 2° Festival de 

Coros da América, realizado em Viña del Mar, no Chile, no ano de 1965, e acabou se 

destacando como o melhor grupo do evento justamente quando fez um repertório constituído 

só por músicas brasileiras. Como declarou uma professora do CMAN e ex-madrigalista: “Nós 

fizemos um repertório muito bonito de música brasileira. Valorizando o folclore, valorizando 

a nossa gente, o nosso povo. Tinha um maracatu muito bonito que a gente cantava, além de 

compositores cearenses e brasileiros”.90 

Nessa ocasião, o Madrigal havia chegado ao universal (o melhor coral da 

América) pelo regional (a partir de um repertório de música brasileira). Foi um momento que 

a grande maioria dos ex-coralistas do Madrigal entrevistados91 destacou como o mais 

                                                 
89O bel canto (“belo canto” em italiano) denomina toda uma tradição vocal, técnica e interpretativa da Ópera 

italiana a qual originou-se no fim do século XVII, alcançando seu auge no início do século XIX durante a era 
da ópera de bel canto. 

90Entrevista com a Professora Marialice Franco de Almeida em 26/03/2009. 
91Os oito ex-coralistas entrevistados participantes do Madrigal destacaram a participação do grupo no Festival de 

Coros no Chile como um momento memorável para a sua história.  
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significativo durante o percurso artístico do grupo, já que o grupo assumiu naquela ocasião o 

papel de representar a música coral brasileira em um evento de grandes proporções.  

 
Figura 10 – Capa e contracapa do livreto do II Festival de Coros da América, realizado em Viña del Mar – Chile. 
 

O Coral era composto em sua maioria por professores e alunos do Conservatório 

Alberto Nepomuceno, a maior parte de seus integrantes lia música, pois o nível de dificuldade 

de muitas peças que o grupo executava exigia certo nível de desenvolvimento do 

conhecimento musical dos coralistas. “Os ensaios eram duas ou três vezes por semana. 

Quando havia oportunidade de uma viagem, ou de uma apresentação mais séria, com 

repertório novo, então havia ensaios extra”.92 

De acordo com estes depoimentos coletados de ex-coralistas, o Madrigal teria 

contribuído para incentivar a difusão do canto coral na cidade de Fortaleza.  
[...] a partir do Madrigal, a gente viu que o movimento coral foi se espalhando, as 
pessoas foram se interessando pelo movimento coral. E outros corais foram 
aparecendo. Alguns membros do Madrigal já trabalhavam com coral e outros foram 
começando a fazer esse trabalho. Eu acho que esse gosto pela música coral o 
Madrigal foi o grande incentivador.93 

[...] o Maestro Orlando Leite sempre foi uma vocação para a música, ele com todo o 
seu talento de regente, com todo o seu talento de cantor, ele tinha uma boa voz de 
tenor, e com toda a sua preparação vocal, ele foi o marco indelével na vida cultural 
na cidade de Fortaleza. Não se pode falar de maneira nenhuma do desenvolvimento 
cultural e artístico de Fortaleza sem dar ao Maestro Orlando Leite a posição de 
destaque, de ser o pioneiro, de ser ele a primeira pessoa que deu status grande a 
atividade coral.94 

 
Essas falas confluem com a consideração de muitos dos ex-madrigalistas que em 

seus depoimentos chamaram a atenção para a contribuição do trabalho realizado pelo 

Madrigal ao desenvolvimento da atividade coral na capital cearense.    

                                                 
92Entrevista com a Professora D’Alva Stela Nogueira Freire em 22/04/2009. 
93Entrevista com a Professora Marialice Franco de Almeida em 26/03/2009. 
94Entrevista com a Professora D’Alva Stela Nogueira Freire em 22/04/2009. 
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Segundo Schrader (2002), em 1968, com a saída de Martins Filho do posto de 

reitor da UFC e com a nomeação de Fernando Leite para ocupar o cargo de reitor95, o 

Madrigal da UFC passou a não contar mais com as subvenções da Universidade e, dessa 

maneira, o grupo teve de encerrar suas atividades em abril do mesmo ano por falta de verbas 

para a sua manutenção. 

 

 

4.2.2 Tempo da regente Katie Lage (década de setenta) 

 

Em 1973, depois da dissolução do Madrigal e de um período de silêncio na 

movimentação coralista na UFC, houve a reativação da atividade já com o nome de Coral da 

UFC, sob a regência de Katie de Albuquerque Lage. Ela assumiu a função de regente do novo 

coral a convite do Pró-Reitor de Graduação Professor Antônio Gomes Pereira, durante a 

gestão do Reitor Walter Cantídio. 

Nesse período, o Coral passaria a ser constituído principalmente por estudantes da 

Universidade, o que não ocorria no Madrigal que, como destacamos anteriormente, era 

composto em sua maioria por professores e estudantes do Conservatório de Música Alberto 

Nepomuceno. Assim, Katie Lage trabalhou com um grupo no qual poucos integrantes 

possuíam alfabetização musical. 

Para contornar esse “analfabetismo musical”, que Moraes (2007, p.152) apresenta 

como “um ‘hiato intelectual’: a ausência de um processo de alfabetização musical já instalado 

anteriormente no âmago de cada coralista”, Katie Lage aplicou o ensino de flauta doce. 

Segundo depoimento de ex-coralista desta segunda fase: 
[...] ela fazia conosco alguns grupos de estudo de flauta doce, eu participei de um 
desses grupos. Com isso, com esses grupos de estudo com flauta doce nós 
aprendíamos a ler partitura com a flauta, e isso nos fazia preparados para o solfejo96, 
porque a leitura com a flauta preparava para o solfejo.97 
 

                                                 
95Sobre tal fato Schrader ainda esclarece (2002, p.93): “Em janeiro de 1962, passou a vigorar a nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional que limitou a recondução dos reitores das Universidades oficiais a 
dois mandatos. Com base na Lei, todos os Reitores que haviam ultrapassado o limite do tempo no exercício do 
cargo, teriam de deixar os seus postos [Martins Filho já estava há mais de dois mandatos no exercício de reitor, 
desde o ano de 1955, assim já contava treze anos de ocupação do posto]. A partir de 1968, Fernando Leite, um 
dos três conselheiros indicados na lista tríplice elaborada pelo Conselho Universitário e enviada ao Presidente 
da República, seria o escolhido para ocupar o cargo de reitor da Universidade Federal do Ceará.Com a saída de 
Martins Filho do comando da instituição, todas as ações administrativas não mais passariam a prestigiar as 
atividades musicais na Universidade, havendo uma descontinuidade no trabalho da gestão anterior”. 

96Exercício para se aprender a ler notação musical tradicional (partitura), geralmente marcando o compasso com 
a mão ou o pé; leitura musical por notas, por vocalização ou por sílabas sem nexo, para se apreender a melodia 
e ritmo escrita. 

97Entrevista Maria Helena Pinheiro Cardoso Marques em 13/05/2009. 
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Outra maneira de superar essa dificuldade da leitura musical, que era a realidade 

da maior parte do grupo, foi a ajuda que os coralistas leitores de música prestavam aos seus 

colegas de coral e a regente. Nas palavras de ex-coralista do período: 
[...] os ensaios do Coral se apoiavam muito nas pessoas que já tinham alguma 
vivência na música, como o Francisco José, a Maria Helena, tinha duas professoras 
lá que eram professoras do Conservatório, que também participaram do Coral na 
época”.98 
 

Sobre essa situação, na qual os poucos coralistas que possuíam o saber-fazer da 

escrita musical ajudavam os colegas de coro que na sua maioria não sabiam ler música, 

Moraes (2007, p.153) argumenta que essa é uma realidade comum em quase todo Brasil e 

devido a isso há corais onde é institucionalizada a figura do “ensaiador de naipes”, o qual não 

é um regente assistente, mas é quem ensina a partitura. Para Moraes (2007), a situação 

mínima adequada seria que o coralista tivesse domínio sobre a leitura musical, para assim, 

juntamente com o regente e os demais coralistas, ser capaz de interpretar o pensamento 

musical registrado por dado compositor, pois 
um coral é visto como uma instituição musical que tem como atividade única 
interpretar pensamentos musicais compostos por compositores de todas as épocas e 
lugares, pensamentos estes que, normalmente, estão expressos por escrito numa 
grafia própria, que é musical. O pensamento do autor poderá ter surgido em 
qualquer tempo ou lugar. O mínimo que se deve esperar dos integrantes de um coral 
é que sejam cantantes, e que saibam, também, ler aquela grafia específica (p.152). 
 

Os ensaios durante essa nova fase iniciaram no Centro de Cultura Germânica da 

UFC99, contando com o apoio e a participação do Professor Günther Kipfmüller, então diretor 

do centro naquele período (SCHRADER, 2002).  Posteriormente, o Coral passou a ocupar um 

espaço que ficou conhecido como “torre do coral”, um antigo laboratório da Escola de 

Engenharia, localizada ao lado da quadra do CEU.100 “Na Torre do Coral, os alunos, 

integrantes frequentaram cursos de Teoria Musical e Técnica Vocal dados por professores 

convidados, de outras universidades”. Assim, Katie buscou dar uma formação musical básica 

aos coralistas, necessária ao entendimento e a interpretação das composições que o coro 

cantava (MORAES, 2007, p.185-185). 

Em sua essência, o repertório do Coral permanecia enfatizando a música europeia: 

madrigais renascentistas; compositores eruditos como Bach, Haendel, Vivaldi; além de um 

repertório natalino. Mas havia certo espaço para a música erudita e popular brasileira, pois 

                                                 
98Entrevista com Cleudon Chaves Júnior em 15/05/2009. 
99Atualmente, na UFC, possui o nome de Casa de Cultura Alemã. 
100Segundo Rogério (2008), o Clube dos Estudantes Universitários (CEU), localizado dentro da UFC, no bairro 

Benfica, abrigava o Restaurante Universitário e uma quadra de esportes, onde houve importantes 
manifestações políticas e artísticas durante a década de setenta. 
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faziam parte do repertório músicas do folclore brasileiro, como “Galo Garnizé”101 e músicas 

com arranjos do Maestro Orlando Leite, por exemplo, o “Bonde e as Moças”, cuja 

composição é de autoria do compositor cearense  Ramos Cotoco102. No período, a regente 

também chegou a escrever um arranjo para a música “Águas de Março” de Tom Jobim, 

compositor com bastante popularidade em sua época. 

 
Figura 11 – Coral da UFC sob regência da Maestrina 
Katie Lage, em apresentação no Salão Nobre da 
Reitoria da Universidade Federal do Ceará (s/d; 
década de setenta). 
 

Um dos ex-integrantes do grupo declarou que durante as apresentações o grupo 

chegou a esboçar algo de percussão corporal, entretanto “[...] naquela época o Coral ainda era 

aquele coral parado, mas a Katie ainda começou um movimento e a Izaíra consolidou isso, 

coisa com muito movimento, com dança no palco, mas a Katie começou alguma coisa”.103 

Nesse período, o repertório do Coral da UFC ainda era prioritariamente composto 

por músicas de compositores eruditos europeus e brasileiros, e sua postura, suas vestimentas e 

sua atitude vocal permaneciam sobre alicerces da tradição coral europeia. Porém, o grupo já 

esboçava adotar o lema da Universidade em sua forma original: “Chegar ao universal pelo 

regional”. Em 1979, o Coral sofreria uma nova ruptura, quando Katie Lage foi acometida por 

um câncer que interrompeu precocemente a vida e carreira da regente. 

 

                                                 
101De acordo com Schrader (2002, p.136): “O contato com o maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca fez com que 

vários de seus arranjos de música folclórica mineira fossem executadas pelo Coral da UFC, como “Galo 
Garnizé” e “Trenzinho” (cânone) 

102Tal música foi composta no início do século XX, no contexto histórico conhecido como período da Belle 
Époque em Fortaleza. 

103Entrevista com o Professor Francisco José Colares de Paula em 11/05/2009. 
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4.2.3 Tempo da regente Izaíra Silvino (década de oitenta) 

 

O choque e a ruptura causada pela morte de Katie Lage não silenciaria o Coral por 

muito tempo, pois em 1980 se iniciava uma nova fase na atividade coralista da UFC com a 

nomeação e contratação de Izaíra Silvino Moraes para a função de regente do Coral, durante o 

mandato do Reitor Paulo Elpídio de Menezes Neto, a convite do, então Coordenador de 

Atividades Artísticas, Professor José Maria Bezerra de Paiva. Sobre sua contratação para a 

regência do grupo, Izaíra declarou: 
Todo mundo falou mal, porque eu não era regente de nada. Tinha um bocado de 
gente importantíssima sendo regente. Sofri a bessa... campanhas... eu ouvi falar que 
teve até um abaixo-assinado104, só que quando foram levar o abaixo-assinado o 
reitor já tinha assistido o primeiro concerto, com três meses eu fiz o primeiro 
concerto do Coral, lindíssimo. 
 

Aqui retornamos a questão do não reconhecimento e questionamento da 

competência musical de Izaíra105, uma vez que, como já dissemos, ela teria sofrido 

preconceitos por ter uma formação básica de instrumentista como bandolinista. Essa situação 

deveu-se à mentalidade da elite musical cearense que adotava o piano como instrumento 

representativo de sua classe, como um símbolo da música erudita, distinguindo o músico 

erudito (pianista) do músico popular (o bandolinista, o violonista, o sanfoneiro).106 Além 

disso, ela não possuía a referência de ser filha de músico renomado. Nesse novo contexto de 

iniciação ao trabalho de regente do Coral, Izaíra apresentava-se como uma regente com pouca 

experiência na capital cearense e, assim, não possuía reconhecimento quanto a sua 

competência em regência de coro junto à classe musical dominante.  

Apesar de Izaíra declarar que “não era regente de nada”, lembramos que até 

aquele momento ela já havia acumulado as experiências de reger dois coros: Coral Divina 

Música (coro criado dentro do Grupo de Tradições Cearenses) e Coral Santa Cecília (na 

Sociedade Lírica do Belmonte, no Cariri).  

O convite para trabalhar no Coral da UFC se deu na ocasião em que B. de Paiva107 

e o Reitor Paulo Elpídio assistiram a uma apresentação do grupo coral do Cariri. Entretanto, 

podemos observar que as palavras da regente dizem respeito ao fato de seu currículo de 
                                                 
104Segundo Moraes (2007, p.156): “Houve dentro do curso de Arte Dramática, um abaixo-assinado que seria 

dirigido ao Reitor solicitando meu afastamento por incompetência. Este não chegou a ser enviado”. 
105Questão discutida no capítulo 3. 
106A maioria dessa elite musical cearense de pianistas formou-se no contexto da Fortaleza dos anos 1950, quando 

procuraram o CMAN com o objetivo de aprender piano mais por uma questão de status (de “formação 
aristocrática”) do que por inclinação musical. A formação musical individual baseava-se em conceitos da 
chamada cultura da elite civilizada, que naquela época vigorava com grande intensidade na sociedade 
fortalezense (SCHRADER, 2002, p.218).  

107Esse é o nome artístico do José Maria Bezerra de Paiva. 
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musicista não registrar experiências com regência junto a algum coro com trabalho musical 

reconhecido em Fortaleza.  De acordo com Moraes (2007, p.155), o trabalho na UFC seria o 

seu primeiro trabalho com coro que a colocava em situação de exposição pública na capital 

cearense. 

Tais críticas partiram de pessoas que questionavam a consciência de Izaíra em 

relação à responsabilidade que era continuar o trabalho do grupo. No entanto, seus críticos 

estavam enganados, pois a regente possuía pleno conhecimento sobre a história do Coral da 

UFC, ela sabia que “não estava começando nada”, ou seja, ela apenas tinha encontrado a 

possibilidade de dar continuidade a História da Música na Universidade Federal (MORAES, 

2007, p.138), inserindo-se na trajetória dessa história a partir de sua atuação. 

O marco do reinício dessa história se deu em maio de 1981, quando o Coral, após 

três meses de trabalho com o novo grupo selecionado, realizou o “Recital Katie Lage do Coral 

da UFC”108, em homenagem à memória da ex-regente Katie de Albuquerque Lage 

(MORAES, 2007, P.155). 

Os ensaios passaram a ser realizados numa sala do Teatro Universitário Paschoal 

Carlos Magno, com três encontros semanais, onde a primeira parte do ensaio era de técnica 

vocal com a professora Leilah Carvalho Costa e a segunda de estudo e aprendizado do 

repertório com a Izaíra. 

No Coral, procurou-se a renovação da atitude vocal por meio do trabalho da 

Professora Leilah Carvalho Costa, que atuou como orientadora e reeducadora vocal no coro, 

percebendo, juntamente com a professora Izaíra, o quão artificial soava o canto coral 

alicerçado na técnica vocal de tradição europeia para a expressão de um repertório de música 

popular brasileira, nordestina e cearense. Assim, as aulas de técnica vocal buscaram 

desenvolver uma nova maneira de impostação da voz mais próxima da expressão do som da 

voz dos cantores de música popular.109 Neste sentido, Moraes (2007, p.163) afirma: 
Sempre achei que aquela coloratura normalmente usada nos corais desvirtuava o 
som de nossas vogais e fazia o cantor demorar a encontrar sua própria voz. 
Desejávamos um som da voz dos cantores de nossa música popular e que guardasse 
o volume ideal e a saúde vocal de cada coralista. [...] Dona Leilahzinha, como a 
chamávamos, desenvolveu um trabalho inédito e brilhante. Ela, de fato, encontrou o 
som que nós buscávamos como ideal. Um coral com o som de nossa música popular, 
com um volume que ia dos fortíssimos aos suaves sem perda de qualidade, de cor, 
de unidade de timbres e de saúde do aparelho fonador de cada cantante. 

                                                 
108Houveram vários recitais realizados anualmente em homenagem a Katie Lage. No ANEXO A destacamos o 

programa de apresentação do “RECITAL KATIE LAGE do Coral da UFC”, realizado em 1983.  
109Segundo Moraes (2007, p.191), a Professora Leilah Carvalho Costa criou um som do cantar brasileiro no 

Coral da UFC, fazendo-o referência em seu fazer onde estivesse. O seu trabalho na área de reeducação vocal, 
alicerçou-se em pesquisas que alimentaram o Curso Permanente de Técnica Vocal do Coral da UFC, de 1981 
a 1989. Tal trabalho contribuiu para que formar muitos cantores.   
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Leilah Carvalho Costa, no seu trabalho monográfico A voz humana – treinamento 

da voz do cantor popular, apresentado em 1989, destaca o seguinte problema geralmente 

existente na disciplina de Técnica Vocal: 
[...] sempre nos preocupou o fato de que tendo sido nossa formação musical voltada 
para a música erudita, como poderíamos lecionar referida disciplina a uma clientela 
que em quase sua totalidade era constituída de músicos populares ou de pessoas a 
quem não interessava a formação de cantor lírico? [...] Os alunos tinham inteira 
razão quando questionavam a respeito, pois como músicos populares era para eles 
completamente sem lógica trabalhar suas vozes com exercícios tradicionais usados 
para o cantor erudito (p.21). 
 

Para superar essa situação contraditória em relação aos meios (Técnica Vocal) e 

metas (cantar música popular brasileira) que os estudantes-cantores buscavam, a Professora 

Leilah propunha o seguinte objetivo em tal disciplina: 
Começamos então a pensar numa mudança metodológica e também na possibilidade 
de desenvolver um trabalho experimental, cujo objetivo seria conseguir um tipo de 
impostação que além de preservar o aparelho fonador, contribuísse também para 
uma emissão mais segura já que tomando consciência de como usar corretamente a 
voz, o cantor popular poderia conduzi-la com mais facilidade e segurança a sua 
interpretação, consequentemente, só viria a ganhar e seria muito mais autêntica. Por 
outro lado, esta nova técnica de emissão não deveria descaracterizar a música 
popular brasileira. [...] Através do trabalho que estamos desenvolvendo [...] no Coral 
da UFC, estamos tentando atingir os objetivos a que nos propusemos, ou seja, uma 
técnica adequada à emissão da música popular brasileira que também contribua para 
evitar danos ao aparelho fonador e permita que os nossos corais possam cantar a 
nossa música sem uma técnica de impostação da música erudita européia como a 
maioria faz. [...] Quando da fundação do Coral da Universidade Federal do Ceará, 
fomos convidados pela Profa. Maria Izaíra Silvino Moraes, que iria reger o coral, 
para fazermos o trabalho de treinamento vocal do mesmo. A proposta da regente 
“Do Regional ao Universal” veio de encontro aos nossos anseios de termos a 
oportunidade de trabalhar com maior liberdade na busca daquilo que era nosso 
objetivo maior: um tipo de emissão que não descaracterizasse o “cantar” brasileiro 
(COSTA, 1989, p.21-22/25). 
 

Ao assumir a regência do Coral, Izaíra deu início a um trabalho que trazia 

propostas para implementar diversas mudanças à condução que até então vinha sendo 

realizada no grupo. Essas propostas manifestam ressonâncias do movimento da contracultura 

no Brasil, quando, na década de setenta, alguns regentes buscaram aproximar canto coral e 

cultura popular. No contexto dos anos oitenta, o trabalho realizado pelo Coral da UFC 

apresentou tal proposta de aproximação da atividade coral com a música popular, causando 

grande reviravolta na prática coralista dentro e fora da Universidade. Essa proximidade 

também evidencia ressonâncias do gosto da regente pela música popular, formado 

principalmente durante a infância, quando ouvia o rádio, escutava os pais cantarem, ou 

participava nas festas realizadas em seu lar. Não apenas a conjuntura do momento, com a 

difusão dos ideais da contracultura, influía para um novo delineamento do trabalho realizado 
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no Coral, mas também era inserida a “marca” da regente. Assim, uma das mudanças ocorridas 

foi a nova proposta de repertório: 
A MPB que era um grande forte, a gente cantava Milton Nascimento, Chico Buarque, 
Luís Gonzaga, a gente ia do clássico, do mais erudito, ao popular. Então o nosso 
repertório tinha também essa tônica de dar ênfase à MPB local, regional e nacional. E 
também outra coisa que prendia a gente jovem que desejava estar num canto que não 
cobrava aquela postura... porque historicamente o canto coral sempre esteve ligado à 
música erudita, com a postura; e ela desfez toda essa tradição e agregou sobretudo a 
música popular brasileira.110 
[...] era um repertório que se comunicava, não era um repertório fechado, assim do 
ponto de vista mais careta, era um repertório de canções que estavam no cotidiano 
das pessoas [...].111 
[...] o que me chamou a atenção para o Coral foi exatamente essa escolha do 
repertório, o fato do Coral ser um coral que cantava música popular brasileira, e 
cantava isso com arranjos bem elaborados, e era bom de fazer. [...] A gente fazia o 
Milton Nascimento, o Chico Burque [...].112 
Tivemos o “Nordestinos Somos”, que foi uma adaptação do Patativa do Assaré, e foi 
acho que arranjado pelo Tarcísio. Então as composições e os arranjos eram muito 
nossos, da terra, então marcava muito. Era uma coisa que eu achava muito 
interessante quando a gente ia se apresentar, [...] que eu ia tentar convencer as 
pessoas a irem assistir o espetáculo. E o pessoal: “ah não, assistir esses corais, 
oooooh, não eu não gosto não!”. Eu dizia: “não, é diferente, não é a mesma coisa”. 
Então, quando as pessoas iam e viam o quanto nós éramos diferentes, a proposta que 
a gente tinha, aí se encantava, aí era um assíduo nas apresentações nossas. Então a 
gente tinha um público [...] que não perdia um espetáculo porque já tinha conhecido, 
quem conheceu pela primeira vez já adorava.113 
E nós cantávamos da MPB, das nossas coisas, músicas de parceria de pessoas do 
Coral como o Alcio, o Peninha que era um grande amigo dele, que era uma música 
linda, “Lágrimas” do Alcio, o arranjo eu não sei se é da Izaíra... de pessoas que 
faziam parte do Coral, de pessoas de Fortaleza, do Ceará, músicas da MPB, e os 
clássicos, as peças eruditas, os clássicos eruditos que a gente fazia... Havia uma missa 
nordestina muito bonita, acho que o arranjo é do Tarcísio e da Izaíra também.114 
 

Essas são falas que trazem as impressões de ex-coralistas daquela década, que 

sentiram/viveram o impacto daquelas novas propostas musicais no fazer coral, na UFC, 

aumentando a solicitação do seu trabalho pela comunidade acadêmica. Segundo Matos (2008, 

p.130), naquele período, 
a procura pelo Coral da UFC aumentava vertiginosamente desde 1981, quando Izaíra 
Silvino assumiu a regência do grupo. O grande atrativo estava no repertório que a 
maestrina escolhia para trabalhar, totalmente constituído de música brasileira, e na 
forma como este era executado. 
 

 
Na década de 1980, o Coral da UFC “começou a distanciar-se do paradigma 

europeu que por si mesmo é elitista” (Idem, 2006, p.246) e distante das camadas populares 

brasileiras, para aproximar-se delas incorporando um tipo de repertório que passava a 

                                                 
110Entrevista com Mônica Façanha Farias em 22/07/2009. 
111Entrevista com Gigi Castro (Giselda Maria de Castro Lima) em 10/07/2009. 
112Entrevista com o Professor Luis Carlos Prata Costa em 10/07/2009. 
113Entrevista com Adonisa Aires em 07/07/2009. 
114Entrevista com a Professora Aurelice Lima Souza em 21/07/2009. 
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interpretar cantigas do cancioneiro popular brasileiro. Assim, partindo do regional, o Coral da 

UFC buscaria atingir o universal. 

A partir da atuação de Izaíra, o Coral passou a adotar formas estéticas renovadas, 

rompendo com vários aspectos que caracterizam um fazer coral alicerçado na matriz europeia. 

O repertório passou a ser exclusivamente de música popular brasileira, regional e cearense, 

optando pela valorização de um cancioneiro nacional e regional. A postura cênica e as 

vestimentas do grupo romperam com os tradicionais modelos de recital de música para coral, 

apresentando recitais com trajes mais modernos (calça jeans e camiseta) e buscando introduzir 

novas linguagens na atividade coral da UFC, optando por fazer coral-espetáculo: o Coral 

passou a produzir espetáculos com um repertório relacionado a um tema escolhido (dramas 

humanos, nordestinidade, amor, trabalho, dificuldades cotidianas etc.) “que era o fio condutor 

de uma trilha cênica para o espetáculo” (MORAES, 2007, p.169). Estes foram alguns 

espetáculos concebidos e realizados no período no qual a regente esteve à frente do grupo: 

“Porque o Canto Existe (1982), Os Três Tempos do Homem (1983), Nordestinos Somos 

(1984), O Som das Luzes Coloridas (1986) e Além do Cansaço (1989)” (MATOS, 2008, 

p.161).  

 
Figura 12 – Espetáculo Por que o Canto Existe (outubro de 1982). 
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Figura 13 – Espetáculo Os Três Tempos do Homem (1983). 

 
Figura 14 – Espetáculo Nordestinos Somos (julho de 1984). 

 

Nesse período, o grupo introduziu outras linguagens como o teatro e a dança, em 

seu fazer artístico-musical. Izaíra havia sido estudante no Curso de Arte Dramática da 

UFC115, sendo assim, procurou aplicar o conhecimento adquirido no teatro, introduzindo 

elementos cênicos/teatrais no coro. A partir daí, durante o processo de montagem do 

espetáculo, após ser definido o tema e as canções do repertório, os coralistas experimentavam 

se criarem enquanto personagens, surgindo daí o figurino. Sobre essa nova postura do coro e 

                                                 
115No Livro ...Ah se eu tivesse asas..., composto por memórias de Izaíra a mesma declarou: “Freqüentei o Curso 

de Arte Dramática, na UFC; um curso de extensão com três anos de duração. Um importante Curso de 
Formação do Ator, com uma contribuição histórica clara e positiva [...] e que já poderia estar no nível de 
graduação, não fosse o descuido com que o conhecimento artístico é encarado, tanto pelos artistas desse 
curso, como pelos ‘donos’ do saber acadêmico” (MORAES, 2007, p.59). 
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do papel formador que essa prática proporcionava (o autoconhecimento dos sujeitos), a 

regente expõe: 
E eu acho que foi uma época muito importante de fazer um coral que fizesse 
movimentos. Eu estudei Teatro, eu fui aluna do Curso de Arte Dramática, e tudo que 
eu aprendi lá no Teatro eu apliquei também no coro. Cada um descobrir o seu corpo, 
cada um descobrir o personagem que quer fazer, porque não era uma peça de teatro 
mas podia ter personagem. Então todos os espetáculos que a gente fazia, cada um 
descobria qual era o personagem. A gente teve muitos alunos da Psicologia e eles 
diziam assim: “dá pra gente estudar o que é que cada pessoa dessa é só pelos 
personagens que eles escolheram”. Então eu acho que esses personagens fossem 
fazendo talvez até com que eles se descobrissem. 
 

A renovação estética introduzida por Izaíra nas atividades do Coral, no repertório, 

na postura (com movimentos), nos trajes e na atitude vocal, contribuíram para que 

estereótipos existentes na visão de pessoas que não sentiam quaisquer atrativos sobre o canto 

coral pudessem ser rompidos. Dessa maneira, o grupo contribuiu para aproximar o canto coral 

(atividade que tem como fim o trabalho musical coletivo) da realidade da comunidade. Este 

trecho de depoimento traz um exemplo de visão estereotipada de falta de interesse no que 

seria a apresentação de um coral herdeiro de uma cultura coral europeia, e do despertar da 

atenção para um coral com atitude renovada: 
[...] eu não achava interessante coral, porque tinha aquelas roupas esquisitas, aquelas 
caras engraçadas, com aquelas vozes cobertas... não era muito a minha praia, não 
ligava muito para isso. 
[...] o que me decidiu a fazer parte do canto coral, foi justamente ter visto o Coral da 
UFC numa manhã de domingo no Parque do Cocó. Eu nunca tinha visto o Coral da 
UFC, um coral cantando um repertório de música popular brasileira, com uma 
aparência totalmente descontraída, as pessoas no parque de calça jeans, de camiseta, 
normalmente tem aquelas roupas compridas... e aquilo ali me chamou muito a 
atenção porque era em princípio um coral diferente, um coral, digamos, mais 
moderno.116 
 

Segundo Dias (2010), a aliança de outras linguagens artísticas ao canto coral, a 

exemplo dos gestuais, movimentos corporais, deslocamentos e coreografias, elementos que 

unidos tornaram possível a criação e a montagem de musicais, incluindo figurinos, adereços, 

cenários, iluminação, sonorização, instrumentação, dependendo da condição financeira e da 

capacidade de mobilização do grupo, além de desenvolver de modo significativo a habilidade 

de expressão artística dos coristas, também provoca um maior interesse e envolvimento da 

plateia com o trabalho apresentado pelo coro. 

A postura política de Izaíra Silvino se afinava com o contexto de abertura e 

redemocratização política no Brasil dos anos 80, durante o período de transição entre a 

Ditadura Militar e a construção de uma nova democracia brasileira. A maestrina buscava 

inserir no coro novas atitudes, novas perspectivas e chamava a atenção dos coralistas para a 
                                                 
116Entrevista com o Professor Luis Carlos Prata Costa 10/07/2009. 
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dimensão política do trabalho em grupo e do compromisso social que tinham com a 

comunidade: levar o trabalho artístico do Coral até a comunidade.    
A Izaíra sempre foi muito atenta, a nossa regente era muito atenta e sempre teve uma 
atitude política, o jeito dela produzir os encontros, os ensaios, e a postura dela 
sempre foi uma postura política aberta. O Coro inteiro assumia essa postura política, 
[...] até porque esse momento de transição de linguagem, por exemplo, pra mim foi 
um momento de abertura política do Coral para outras atitudes, outras 
perspectivas.117 
 
[...] a gente tinha uma regente muito politizada, e eu lembro que toda vez que a 
gente participava ela muito discursava, ela sempre se manifestava falando da 
importância do Coral e da dimensão política também do que é você participar de um 
movimento de música que é coletivo, onde as pessoas aprendem a manter uma 
relação um com o outro, a manter um respeito, e que a música do grupo coral é mais 
conseqüência da relação de um grupo, e na relação de um grupo você sai da 
dimensão do individual e você passa à dimensão coletiva. E você está na dimensão 
coletiva quando você propõe algo que tem uma intervenção social em torno do 
compromisso, achar que você participar de um grupo e você ter um compromisso 
social, você não pode estar voltado para o seu prazer individual, você está 
participando de um grupo de música, mas que a gente fazia parte de uma 
universidade pública, e que a gente tinha uma obrigação de levar o nosso trabalho 
até a comunidade ou à comunidade, e todo tipo de comunidade. E saber que a gente 
está fazendo um trabalho que tem uma repercussão, ela chamava muito a atenção pra 
isso, porque ela chamava a atenção pra dimensão política do que é participar de um 
grupo e o compromisso que a gente tinha com a comunidade, com a sociedade. 
Então, eu acho que tinha uma dimensão política não necessariamente ligada ao 
conceito, mas também porque nesse momento você tinha uma grande discussão 
sobre os movimentos sociais, os movimentos sociais e eles emergem em todas as 
áreas, as minorias. O Coral sempre foi aberto às minorias, uma das ênfases que ela 
batia muito era sobre os preconceitos, sobre as injustiças: a gente tinha os 
homossexuais, os mais pobres, os mais ricos, quer dizer, a gente se relacionava com 
tudo isso e a gente sabia que a nossa postura tinha uma postura ética e política de ter 
um compromisso com tudo isso. Então eu acho que tinha sim, no seu discurso ela 
sempre passava essa mensagem, a gente não estava cantando porque era por prazer, 
a gente também tinha um compromisso social.118 
 

Discutimos, no capítulo anterior, que Izaíra apresenta uma visão política 

apartidária, no entanto, a partir desses dois depoimentos podemos delinear mais claramente a 

posição política da regente. Dessa forma, podemos observar que ela é uma pessoa aberta às 

mudanças, buscando engajamento na conjuntura de abertura política vivida no Brasil dos anos 

oitenta, no qual os movimentos sociais, como as reivindicações das minorias, estavam em 

cena reclamando participação como cidadãos na sociedade brasileira.  

O trabalho realizado por Izaíra no Coral da UFC estava “antenado” com o 

contexto político e cultural da época, o período de Redemocratização do Brasil. Nesse 

sentido, a regente buscou adotar um repertório que comunicasse o desejo de liberdade da 

população brasileira: 

                                                 
117Entrevista com Marta Aurélia Bezerra em 07/07/2009. 
118Entrevista com Mônica Façanha Farias em 22/07/2009. 
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A gente cantava as músicas que as pessoas queriam ouvir, música de liberdade. 
Então a gente cantava: “o pinto dentro do ovo está ensinando ao povo que é preciso 
de trabalhar, bate o bico, bate o bico”...119 a gente cantava música que eles queriam 
estar ouvindo, e eu acho que tinha tudo a ver o movimento de abertura da cabeça pra 
entender o que era democracia e o que nós fazíamos, que era a recuperação do que 
era nosso, o que era posse do que era nosso em amplitude: não ter medo de ser feliz. 
Eu acho que aquele não ter medo de ser feliz que chegou depois a gente já tinha 
aprendido aqui no Coral. 
 

A atitude estética e política do Coral aproximava o grupo dos movimentos sociais 

iniciados nas décadas de setenta e oitenta, os quais, de acordo com Matos (2006, p.241), 

“encontravam-se num forte momento de articulação para que o restabelecimento do estado 

democrático brasileiro fosse possível”. No período, artistas também procuraram engajamento 

junto à luta pela redemocratização no país, defendendo a causa da liberdade de expressão e da 

justiça social. 

A regente também buscou conscientizar os coralistas em relação ao compromisso 

que o trabalho do Coral da UFC possui de levar fazer/saber artístico-musical à comunidade 

fortalezense, por ser representante de uma instituição pública. Além disso, é digna de 

destaque a atenção de Izaíra para despertar no coro a consciência coletiva do trabalho musical 

coralístico, pois tal atividade exige a superação da dimensão individual para poder atingir a 

força do fazer musical coletivo. 

 O trabalho coletivo é um fazer que acompanhou o desenvolvimento humano de 

Izaíra desde a época de suas relações familiares, quando aprendeu a cooperar e compartilhar 

tarefas com os irmãos. Sobre a importância do coro para a formação humana e para o 

aprendizado do trabalho grupal, no qual se valoriza o papel de cada um, uma ex-coralista da 

fase do Madrigal declarou: 
Pra mim foi muito importante aprender com o Orlando, com o Madrigal, o valor de 
uma boa preparação pra você fazer as coisas. O cuidado de saber fazer bem o que se 
faz. A importância do grupo, da comunidade, da amizade, da alegria de estar junto 
das pessoas, que a gente conseguia ter. Todas essas coisas que um bom coral ensina. 
Porque pra mim a atividade coral é uma atividade educativa riquíssima. Você 
aprende a conhecer o seu próprio valor, a colaborar com o melhor que você tem. E 
também a apreciar o valor do outro. Porque, suponhamos, se você tem mais 
facilidade de aprender, tem uma voz melhor, você tem que estar sempre atento pra 
que isso não prejudique o conjunto, pra que isso não ressalte nas apresentações, para 
que isso não lhe faça querer aparecer. Você está num grupo, a sua voz tem que, não 
apenas, se sintonizar, tem que enriquecer aquele grupo. E ao mesmo tempo você que 
tem uma voz menor, você também se sente valorizado pelo fato de dentro do grupo 
o seu papel ser definitivo. Porque num verdadeiro coral todas as vozes de todas as 
pessoas são importantes. Você tem que se afinar, eu acho muito bonita essa palavra, 
porque você tem que se afinar na vida também.120 
 

                                                 
119O trecho destacado pertence à música “A Lição do Pinto” (texto e melodia de Patativa do Assaré e arranjo 

vocal de Izaíra Silvino). A letra desta música está no ANEXO B. 
120Entrevista com a Professora Luiza de Teodoro Vieira em 20/04/2009. 
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Além disso, ao assumir novas atitudes no fazer coral da Universidade, o grupo 

liderado pela maestrina Izaíra buscou popularizar o canto coral não somente junto à 

comunidade acadêmica, mas principalmente procurou aproximar-se da comunidade 

fortalezense. O depoimento de ex-coralista do período apresenta esta perspectiva: 
Uma das propostas que o Coral tinha era de se popularizar, que a gente chegasse em 
todos os cantos. O grande mérito da Izaíra é que ela popularizou o canto coral, ela 
popularizou, divulgou e estimulou o nascimento de vários grupos de coral. Então a 
gente se apresentava nas praças... eu lembro bem de uma coisa que marcou muito, 
em dezembro a gente fazia uma verdadeira procissão nos bairros e nas praças 
apresentando as músicas natalinas, e a idéia era realmente passar uma mensagem de 
energia, alegrar, quer dizer sensibilizar as pessoas da importância e da beleza do 
canto. A gente se apresentava em muitos eventos da Universidade, a gente era muito 
solicitado por instituições ou por movimentos de fora pra que a gente fosse se 
apresentar, e a gente se apresentava. Quer dizer, era um coral que ia a uma 
diversidade de lugar muito grande, porque ela tinha essa proposta, ela achava que o 
canto coral só precisava juntar gente. É uma atividade relativamente barata no 
sentido de que ela não requer instrumentos, requer uma disposição das pessoas pra 
participar. E ela achava muito importante trabalhar essa relação do grupo pra que a 
gente assumisse essas atividades e compromissos não só com a beleza, com a 
estética do canto coral, mas por a divulgação disso pra toda a comunidade. Então era 
diversa a nossa participação, bem diversificada.121 
 

A programação anual do Coral sob a regência de Izaíra passou a contar com ações 

que funcionaram como “movimentos populares”, no sentido de mobilizar esforços para 

promover a popularização da música coral junto à comunidade da cidade de Fortaleza. Tais 

movimentos “constavam de apresentações públicas, em praças, feiras, rodoviárias, estação de 

trem, favelas, hospitais, igrejas” (MORAES, 2007, p.171). 

Além disso, para promover um processo de difusão da atividade coralista dentro e 

fora da Universidade, formando regentes e plateias, Izaíra concebeu e pôs em prática diversos 

projetos no Coral, como: o Projeto Coral nas Praças; o Programa Natal na Praça; o Projeto de 

Multiplicação de Corais; o Nordeste – Encontros Musicais da UFC; o Projeto Ópera 

Nordestina (MORAES, 2007). 

O Projeto Coral nas Praças, realizado durante o mês de maio, e o Programa Natal 

na Praça, ocorrendo no mês de dezembro, promoveram apresentações do grupo em praças de 

Fortaleza buscando a aproximação da atividade coral junto à comunidade. A partir dessas 

ações à frente do Coral da Universidade Federal do Ceará, “Izaíra Silvino passou a utilizar a 

credibilidade da instituição, junto à comunidade, como um elemento aglutinador da atividade 

de canto coral, desenvolvendo diversas promoções e despertando cada vez mais na população 

a vontade de cantar” (SCHRADER, 2002, p.161).  

                                                 
121Idem. 
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Uma das mais importantes atividades, implementada e desenvolvida por Izaíra no 

grupo, foi o Projeto de Multiplicação de Corais, o qual contava com a participação de 

coralistas que passavam por processo de seleção para serem contemplados com bolsas da Pró-

Reitoria de Extensão. O coralista interessado em participar do projeto deveria elaborar um 

projeto de criação de coral para ser realizado, preferencialmente, em escolas públicas de 

Fortaleza.  

 
Figura 15 - Projeto de Multiplicação de Corais na Favela do Papoco 
(dezembro de 1982). 
 

Segundo Schrader (2002), na década de setenta, durante a segunda fase do Coral, 

a citada Pró-Reitoria fornecia as chamadas “Bolsas de Artes” para incentivar a participação de 

cantores no grupo. Com Izaíra Silvino, essas bolsas foram redirecionadas apenas para 

coralistas participantes do Projeto de Multiplicação de Corais. Nestes termos, Izaíra esclarece: 
A gente tinha poucas bolsas no Coral, elas já estavam até perdidas quando a gente 
entrou no Coral, mas a gente recuperou algumas. E eram poucas bolsas e muito 
coralistas, então como era que eu ia distribuir essas bolsas? Aí pensei: “por que não 
quem gosta de coro fazer mais coro?” 
 

Izaíra ainda esclarece que tal projeto foi essencial para a formação de novos 

regentes que atuariam no processo de expansão da atividade coralista na capital e interior 

cearense. Nesse sentido, apesar de o Coral não constituir uma escola de música no sentido 

formal, pode-se afirmar que o grupo foi escola por ter contribuído diretamente na formação de 

vários músicos-regentes multiplicadores do canto coral. 
O Projeto de Multiplicação de Corais foi eu acho assim uma das coisas mais lindas, 
a gente se reunia, pensava metodologicamente, aprenderam o que era fazer plano, 
aprenderam como estudar partitura, como ler partitura, sem eu dizer: “vá reger 
assim”, não, tinha saberes que passavam e cada um, com aquele saber, ia 
descobrindo como era que fazia. Foi fundamental. Acho que quase todas as pessoas 
que participaram do Projeto de Multiplicação de Corais hoje são regentes. Se você 
procurar assim são regentes: Lili Souza, a Adoniza trabalha ainda com Arte, Elvis 
Matos, Marcos Fonseca, Luis Carlos Prata, daí a gente até já ampliou, até fomos pra 
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Icapuí, tinha o Projeto de Multiplicação de Corais e o Prata trabalhou em Icapuí, 
Pedra Branca. Pra você ver a amplitude, nós não éramos escola, mas estávamos na 
Universidade, éramos uma atividade de extensão, uma atividade de extensão que 
fazia extensão (risos). Nós éramos uma escola vindos da estrutura não é isso?! Então 
esse projeto eu acho que ele foi básico, ele deveria existir ainda, mas agora tem os 
estágios do Curso, então eu acho que eles ainda continuam. 
 

Podemos considerar que o Coral, durante toda a sua trajetória, constituiu um 

importante espaço de formação musical, mas a partir de sua 3ª fase, na década de oitenta, o 

grupo foi responsável pela formação de uma geração de regentes. Apesar de não configurar 

uma escola formal de ensino musical, o Coral foi um importante espaço para o acesso ao 

conhecimento musical, o qual muitos não têm a oportunidade de adquirir. Como diz a 

professora Izaíra “o Coral da UFC, nestes aspectos, foi um coral-escola” (MORAES, 2007, 

p.147). Essa é também a opinião do ex-coralista dessa fase, e hoje regentes, Elvis Matos:  
Izaíra afirma que nunca deu aulas para os multiplicadores de corais. Por certo, ela 
nunca deu aulas formais, mas o ambiente de convivência musical, as 
experimentações musicais em forma de arranjos brasileiros para música brasileira, as 
atuações no palco do Teatro Universitário, o engajamento do grupo nos movimentos 
estético-sociais eram, sem sombra de dúvidas, as melhores aulas que um graduando 
em Educação Musical (de hoje, ontem e sempre) poderia ter.  
É como se toda privação de uma formação musical sólida (estabelecida em termos 
da pedagogia musical que se baseia no repertório europeu) – a qual, por limitações 
financeiras e questões sociais, eu não pude ter acesso antes – me fosse dada, 
compensada, em forma de uma Educação Musical Viva e Vívida, vivida a partir do 
momento em que entrei no Coral da UFC. Minha postura, diante da Educação 
Musical, se delineou ali. Eu tinha/tenho consciência plena do que era querer estudar 
música e só poder alcançar isso pouco antes de fazer o vestibular, dentro de um 
grupo cuja a maior riqueza, talvez, fosse a de não ter “aulas”, mas sim 
MERGULHOS (MATOS, 2008, p.138). 
 

Segundo Pereira e Vasconcelos (2007), no processo de socialização desenvolvido 

na atividade de coro ocorre a formação de conhecimentos que podem ser chamados de “forma 

de vida” musical. Assim, mesmo com a ausência de uma orientação didática clara, como 

ocorre, por exemplo, em coral de empresa, ou entidade cultural “não educativa”, as crianças, 

adolescentes e adultos são levados a contatos episódicos com a música e com os músicos, 

entrando em um nível de “um saber musical possível”, como um conjunto de expectativas e 

conhecimentos tornada acessível a todos os cidadãos pela vivência, comunicação e 

observação. Nesse sentido, é possível verificar que existe um processo educativo não formal 

presente no canto coral, possuindo um conteúdo específico (regularidades de informações e 

comportamentos), e uma didática ou pedagogia própria (troca social). Esses autores 

apresentam a hipótese de o canto coral desenvolver, a partir de sua dimensão social e musical, 

potencialidades nos sujeitos atores de seu cenário (contexto) social específico.122 

                                                 
122A hipótese de Pereira e Vasconcelos (2007, p.107) é fundamentada na psicologia sócio-histórica de Vigotsky 

(1991, 1998) segundo a qual as mudanças qualitativas do comportamento ocorreriam ao longo do 
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Desse modo, acredita-se que a música e o fazer musical, seja compondo, arranjando, 
tocando ou cantando, ouvindo e apreciando, possua esta capacidade. De desenvolver 
nos indivíduos e nos grupos sociais todas as características do processo de aquisição 
de conceitos e comportamentos mais elaborados, mais complexos e abstratos, 
enquanto processo para esse desenvolvimento e enquanto reflexo do 
desenvolvimento de um dado contexto social. Todo desenvolvimento musical e 
cultural passa pelas relações sociais contextualizadas (Idem, ibidem, p.107-108). 
 

Outra ação que iniciou a ser desenvolvida no Coral da UFC, em 1982, e que foi 

importante para a difusão e a formação musical das comunidades acadêmica e não acadêmica 

em Fortaleza, foi a organização do Projeto Nordeste – Encontros Musicais da UFC, sob a 

coordenação da Professora Izaíra e financiamento da Fundação Nacional de Arte 

(FUNARTE).  

Durante a segunda metade da década de setenta, a FUNARTE passou a adotar 

diretrizes no sentido de consolidar o envolvimento da comunidade nos projetos artísticos 

universitários. No final de 1979, os entendimentos entre a Fundação e as Pró-Reitorias de 

Extensão e Assuntos Estudantis da UFC promoveram a realização de atividades artísticas na 

Universidade, tornando-a um centro produtor e revitalizador da arte. As novas diretrizes de 

trabalho da FUNARTE e o incentivo financeiro aos trabalhos artísticos junto à Universidade 

Federal do Ceará contribuíram para impulsionar a realização do primeiro Festival Nacional de 

Música em Fortaleza, conhecido como Projeto Nordeste – Encontros Musicais, o qual contou 

com cinco eventos, entre 1982 e 1986. Os festivais eram realizados no período de férias 

escolares de julho, e coordenados pelo Setor de Música Instrumental e Vocal da Casa de 

Cultura Artística123 da Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Tais encontros buscaram 

desenvolver ações e propostas pedagógicas para uma maior inserção da atividade coral e do 

ensino de música na comunidade nãoacadêmica e acadêmica. O Nordeste não era um projeto 

acabado, pois apesar de seus eventos proporcionarem embasamento técnico musical 

atualizado a diversas pessoas interessadas, uma formação mais consolidada só seria atingida 

com a instalação de uma escola de música permanente na Universidade. Por meio de cursos, 

                                                                                                                                                         
desenvolvimento humano em determinados contextos sociais. De acordo com Vigotsky os mecanismos 
psicológicos (chamados por ele de “funções psíquicas superiores”), como controle consciente do 
comportamento, atenção e lembrança voluntária, memorização ativa, pensamento abstrato, capacidade de 
planejamento, seriam constituídos socialmente. Nesses termos, Pereira e Vasconcelos se apropriam das 
hipóteses de Vigotsky estendendo-a para o âmbito da aprendizagem musical, compreendendo-a, também, 
acontecendo no nível social. 

123A Casa de Cultura Artística (CCA), onde Izaíra chegou a ocupar sua coordenação, foi criada durante a gestão 
do Reitor Anchieta Esmeraldo, juntamente com o Pró-Reitor de Extensão Marcondes Rosa, para congregar 
institucionalmente as diversas atividades artísticas da UFC (MORAES, 2007, p.193). Segundo Izaíra, a CCA 
era o lugar onde se criava as possibilidades de apoio logístico aos cursos de extensão e atividades artísticas 
realizadas na UFC: o Curso de Arte Dramática (no Teatro Paschoal Carlos Magno), o Curso de Cinema e 
Fotografia (na Casa Amarela Eusélio Oliveira), o Museu de Arte da UFC (MAUC), a Camerata da UFC, o 
Coral da UFC. 
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de seminários e da programação pública realizada nesses eventos,tentou-se buscar 

reconhecimento dos esforços desenvolvidos na área da música (SCHRADER, 2002).  

Segundo Izaíra, “os ‘Nordestes’ [...] funcionariam como termômetro para medir 

os interesses e necessidades [de formação musical] da comunidade e diagnosticariam o campo 

de ação do Departamento de Arte a ser criado”124. Nesse sentido, o “Nordeste” funcionaria 

como uma espécie de laboratório para a estruturação desse departamento. 

No ano de 1982, foi elaborado o Projeto Escola Livre de Música da UFC e, “sob a 

orientação de Hans Joaquim Koellreutter, a Universidade Federal do Ceará iniciou a 1ª etapa 

para implantação do seu Departamento de Artes” com a realização do Nordeste 82. Esse 

primeiro evento, segundo Cunha (1982 apud Schrader, ibidem, p.172), apresentava os 

seguintes objetivos principais:  

• Treinar os futuros professores da Escola Livre de Música da UFC, através da 

participação ativa nos cursos oferecidos. 

• Proporcionar à comunidade a participação nos cursos e atividades oferecidas 

no campo de ação da Escola Livre de Música da UFC. 

• Pôr futuros professores da escola e a comunidade local em contato com 

experiências de professores convidados de outros centros culturais. 

Para Izaíra, tais encontros musicais, chamados “Nordeste”, seriam uma “forma de 

retomar a História do Ensino da Arte na UFC” interrompida em fins da década de sessenta, 

com o fechamento do Curso de Canto Coral, o abandono do Curso de Arte Dramática e o fim 

do Madrigal da Universidade “(considerado, na época, um dos melhores do Brasil, com 

prêmios internacionais em sua caminhada)”125.  

A partir da realização dos encontros “Nordeste”, de 1982 a 1986, e da política de 

extensão traçada no período, a regente constatou as seguintes necessidades da comunidade 

fortalezense: a carência na comunidade de profissionais qualificados para desenvolver ações 

principalmente nas áreas de Canto Coral e Animação Cultural; o número crescente de pessoas 

interessados e em plena atuação, mesmo não havendo na cidade/estado e até na região 

nenhuma instituição de ensino superior voltada para Canto Coral e Animação Cultural; o 

                                                 
124Ver ANEXO C – PROJETO DE CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARTE DA UFC (1988-89); 

Segundo Moraes (2007, p.190), o Plano Operativo de Ações Culturais de 1982/1984 da UFC, financiado pela 
FUNARTE, já incorporava as primeiras idéias em busca da execução do Projeto para criação de um 
Departamento de Arte da UFC. Assim, os “Nordestes” foram pensados como uma das estratégias para 
integrar a aglutinar forças e vontades. 

125Idem. (um dos prêmios internacionais que destacamos foi o do Festival de Vinã Del Mar, no Chile, no ano de 
1965). 
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interesse na profissionalização em Música, pois os participantes e pessoas da comunidade, ao 

final do “Nordeste 85”, chegaram a elaborar e enviar um documento com aproximadamente 

mil assinaturas ao então reitor, no intuito de ser instituída a formalização do Ensino de Música 

na Universidade. Assim, ainda ficou patente o vazio cultural que ocorreu desde a época em 

que a UFC deixou de atuar institucionalmente na formação de artistas habilitados a atuar no 

Canto Coral, pois, de certa maneira, alguns regentes do Ceará alcançaram habilitação e 

qualificação após passarem pelo Madrigal da Universidade ou pelo Curso de Canto Coral da 

UFC.126 

 
Figura 16 – Curso Sobre Notação Musical e Leitura de Partitura, realizado em NORDESTE - 
Encontro Musical da UFC (s/d; década de oitenta). 
 

O objetivo geral do projeto de criação da Escola Livre de Música visava conceber 

um espaço formal para a Arte dentro da estrutura universitária, procurando dar ênfase à 

Música. Sua clientela seria constituída pelo “Professor ou aspirante a Professor do Sistema 

escolar de 1º e 2º graus (principalmente o de Educação Artística), o estudante destas Escolas, 

o músico, o leigo interessado e a comunidade infanto-juvenil”127. No que trata a orientação 

pedagógica da Escola, destacam-se dois pontos da proposta apresentada por Izaíra. O primeiro 

diz respeito ao não academicismo128 nas atividades, estudos e pesquisas no departamento de 

Arte, buscando além da adequada fundamentação teórica, a experimentação e a busca de 

metodologias mais adequadas ao fazer artístico. O segundo ponto a ser destacado diz respeito 

ao processo de ensino mútuo entre aluno e professor. Nas palavras de Izaíra: 
                                                 
126Idem. 
127Idem. 
128O termo academicismo aqui apresentado contém o seguinte sentido apresentado por Houaiss (2007): “Adoção 

de ideias e atitudes especulativas, sem efeito prático”. 
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Aluno e professor ensinar-se-ão; o 1º, sendo parte de um contexto sócio-cultural, 
com as limitações impostas por esse contexto, mas com um potencial artístico já 
definido, exigirá uma adequação dos conteúdos programáticos, métodos ou 
pedagogia à sua realidade individual e coletiva; o 2º, com capacidade artística mais 
desenvolvida (tanto pela prática do fazer quanto por conhecimento adquiridos) 
funcionará como orientador e animador: aquele que “aprende com o aluno para 
ensinar o que ele quer aprender”.129 
 

Nessas considerações de Izaíra percebemos explicitamente a manifestação de suas 

leituras do pensamento de Paulo Freire, pois ambos os aspectos pedagógicos destacados pela 

regente são discutidos por tal autor, o qual demarca a importância do professor atentar para 

relacionar a realidade concreta do educando como o conteúdo a ser ensinado/aprendido; e 

também destaca a relação dialética entre ensinar e aprender. 
Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das 
diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. 
Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina 
ensina alguma coisa a alguém. Por isso é que, do ponto de vista gramatical, o verbo 
ensinar é um verbo transitivo-relativo. Verbo que pede um objeto direto – alguma 
coisa – e um objeto indireto – a alguém. Do ponto de vista democrático em que me 
situo, mas também do ponto de vista da radicalidade metafísica em que me coloco e 
de que decorre minha compreensão do homem e da mulher como seres históricos e 
inacabados e sobre que se funda a minha inteligência do processo de conhecer, 
ensinar é algo mais que um verbo transitivo-relativo. Ensinar inexiste sem aprender 
e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens 
descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao 
longo dos tempos mulheres e homens perceberam que era possível – depois, preciso 
– trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu ensinar ou, 
em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de aprender 
(FREIRE, 2002, p.12-13). 
 

Ainda é importante destacar que a orientação pedagógica da Escola Livre de 

Música proposta por Izaíra apresenta um dos princípios pedagógicos que orientam a postura 

de educador musical defendida por Koellreutter, segundo o qual o professor deve “aprender a 

apreender dos alunos o que ensinar” (BRITO, 2001, p.18). “Sob a orientação do Prof. Hans-

Joachin Koellreutter, a Universidade Federal do Ceará iniciou a 1ª etapa para implantação do 

seu Departamento de Arte”130, o qual fundamentou as diretrizes educativo-musicais a serem 

adotadas e desenvolvidas pela Escola.   

O “Nordeste”, evento encabeçado pela regente Izaíra Silvino, trouxe à capital 

cearense professores como Marcos Leal Leite e Samuel Kerr, alguns dos responsáveis por 

introduzir novas linguagens artísticas ao canto coral brasileiro.  

Através das oficinas de música do Projeto Nordeste as novas tendências 
desenvolvidas por Samuel Kerr e Marcos Leite puderam ser vivenciadas por jovens 
estudantes de música em Fortaleza, que a partir de então se sentiram estimulados a 

                                                 
129Ver ANEXO C – PROJETO DE CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARTES DA UFC (1988/89). 
130Idem. 
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dirigir um grupo coral. Um dos aspectos que sofreu maior transformação foi a 
postura em cena na apresentação dos coros. A utilização de outras linguagens, como 
o teatro, a dança, a expressão corporal, a iluminação, fizeram com que os novos 
regentes e os coros começassem a se preocupar não apenas com o aspecto sonoro do 
coro, mas também com o aspecto visual e cênico da apresentação. Todos esses 
conteúdos trazidos pelas oficinas de música do Projeto Nordeste foram vivenciados 
em atividades eminentemente práticas, despertando em cada participante a 
investigação e a experimentação de novas possibilidades artísticas para o canto coral 
(SCHRADER, 2002, p.183). 
 

Nestas palavras de Izaíra a professora apresenta as motivações para realizar os 

eventos chamados “Nordeste”: 
Essa preocupação do coletivo eu acho que é por ter nascido numa família de doze 
irmãos (risos). A gente sabe que sempre as coisas são feitas juntas, que a gente 
nunca sabe sozinho de nada, nem tem verdade nenhuma, e que é muito importante 
aprender a se juntar, se juntar, se juntar... O Coral da UFC nós aprendíamos a nos 
juntar entre a gente, a gente convidava outros coros, a gente começou a fazer 
movimentos com outros coros e começou a sentir a necessidade de estudar o que é 
isso? O que é ser coro? O que é cantar em coro? E também começamos a descobrir 
outras pessoas que faziam as mesmas coisas que nós fazíamos aqui. Vamos trazer 
essas pessoas, elas lá devem estar solitárias que eu aqui tô, porque existia essa 
solidão. A gente sofria determinadas críticas, uma vez eu fui passando na porta de 
uma professora, porque a gente estudava no Teatro Universitário, onde o Coral 
funcionava, a gente passava por um corredor que de um lado era o Conservatório e 
do outro lado era o Teatro Universitário, aí quando a gente ia passando a gente ia 
escutando os pedaços de aula, e uma vez eu escutei uma professora dizendo assim: 
“cantar Mozart é cantar Mozart, agora fazer laiá laiá como determinado coral daqui 
faz é muito fácil”! (risos) Então a gente passava por momentos de solidão estética 
[...] E descobri que outras pessoas em alguns lugares do Brasil faziam isso, como em 
São Paulo o Samuel Kerr, que me descobriu como regente, como no Rio de Janeiro, 
o Marcos Leite, que depois quando a gente tava nesse movimento eu vi, assisti, pra 
mim foi maravilhoso. Por que não trazer essa turma pra cá? 
 

A partir dessa última declaração de Izaíra, percebe-se que uma das principais 

motivações para a realização dos Encontros Musicais da UFC era a troca de experiências 

entre coros da região e do Brasil, para assim superar a “solidão estética” que Izaíra acreditava 

viver no Coral. A Regente deixa transparecer a sua conduta de valorização das ações 

coletivas, manifestando um caráter constituído na personalidade da regente desde a sua 

vivência familiar, na qual aprendeu a viver uma vida compartilhada com seus numeroso(a)s 

irmã(o)s. 

Segundo a Regente, a presença de grandes autoridades da música como: 

Koellreutter, Orlando Leite, Samuel Kerr, Marcos Leite, Silvério (Professor Luís Oliveira 

Maia), trouxe uma grande riqueza de fazeres e saberes que contribuíram para dar unidade ao 

movimento coral em Fortaleza, no sentido da realização de contatos entre regentes e corais da 

comunidade e de outras localidades, sendo evidenciados e compartilhados elementos que 

identificassem o movimento coralista que estava se constituindo naquele contexto. Os 
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encontros trouxeram muitos corais, dentre esses os “corais das igrejas evangélicas e das 

igrejas católicas, e isso criou um movimento, uma ebulição de coro na cidade”. 

Então os Encontros Musicais da UFC, eu acho que foram fundamentais pra que a 
cidade soubesse que tava fazendo alguma coisa muito importante pra ela própria. 
Nos Nordeste a gente fazia uma programação de noite que cantava em circo, em 
praça, em quartel, em escola, dentro da Universidade, no meio da rua, era uma festa 
musical. Eu acho que a gente banhou a cidade de música. Seria muito importante 
que a gente também voltasse a fazer isso. Era assim, nós estávamos muito satisfeitos 
com o que a gente fazia, tinha muita consciência de que aquilo era Arte, e 
adquirimos mais consciência através dos Encontros, mas nós não queríamos ser bons 
sozinhos, eu acho que é fundamental a gente não querer ser bom sozinho. Por isso 
que desde esse tempo que eu sonhava com uma escola de música do jeito que o 
Orlando Leite sonhou quando ele começou a ser regente do Coral da Universidade; 
do jeito que a Katie Lage sonhou quando ela foi regente, que juntava até crianças, se 
você olhar fotografias do tempo que a Katie Lage regia o Coral da UFC, a platéia é 
cheia de criança, porque ela fazia também programações pra crianças. Então eu acho 
que essa ânsia de que a Música fosse saber da Universidade ela tava presente em 
tudo isso, a gente lutava muito. Essas pessoas todas que a gente trouxe, grandes 
nomes, a gente levava pra se sentar com o reitor, e fazer mesa-redonda pra ele sentir. 
Até que assim, eu começando a estudar o que era a universidade eu descobri que a 
gente só podia nascer se fosse num departamento. Daí que a gente foi pra Faculdade 
de Educação. Acho que a nossa história é muito bonita porque a base dela é toda de 
sensibilidade coletiva, de fazer coletivo. 
 

 
 
 
4.3 A luta pelo reconhecimento acadêmico do saber musical 

 

Ao falar sobre o Projeto de Multiplicação de Corais, Izaíra apresenta uma situação 

paradoxal: o Coral da UFC, como atividade de extensão, estava realizando uma nova 

atividade extensionista a partir dele mesmo. Assim, o grupo funcionou como uma escola não-

formal de música pois não era uma instituição escolar acadêmica estabelecida pela 

Universidade. Naquele contexto, a Música na UFC era um fazer, uma atividade realizada na 

academia, mas que não era reconhecida como um saber acadêmico. Nesse sentido, constituía-

se em uma atividade de extensão de quê? Já que não havia uma unidade acadêmica, ou um 

departamento, de Artes/Música na UFC? As atividades extensionistas de uma universidade, 

como a própria nomenclatura deixa bastante claro, não deveriam partir de um campo de 

conhecimento reconhecido e instituído na academia?131 

Serrano (200-) discute que a atividade de extensão no campo acadêmico é uma 

experiência na sociedade, uma práxis de um conhecimento acadêmico, mas que não se basta 
                                                 
131Silva (2009) discute o processo de constituição do habitus e do campo pedagógico musical na UFC 

identificando que o caminho para a constituição do curso superior de música da Universidade teria se dado de 
maneira inversa. Após a criação do Curso de Extensão em Música (CEM), em 1998, o Curso de Educação 
Musical seria implantado em 2006, assim, “evidenciando o processo inverso, dir-se-ia que o curso de 
extensão em música seria extensão de que?” (p.99). 
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em si mesmo, como um saber transmitido através de uma prática pedagógica verticalizada, 

imposta de forma autoritária da universidade para os membros da sociedade, pois tal práxis, 

na realidade, deve estar alicerçada numa troca de saberes popular e acadêmico, e que 

produzirá o conhecimento no confronto do acadêmico com a realidade da comunidade. 

Assim, a extensão manifesta-se como processo educativo e científico, isto é, “ao fazer 

extensão estamos produzindo conhecimento, mas não qualquer conhecimento, um 

conhecimento que viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a Sociedade e 

vice-versa” (p.11). Nesse sentido, o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão realizado 

em 1987 definiu em sua primeira reunião a extensão universitária como sendo: 
A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o 
Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 
entre Universidade e Sociedade. A Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito 
assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade 
de elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, 
docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será 
acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes 
sistematizados, acadêmico e popular, terá como conseqüências a produção do 
conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a 
democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade 
na atuação da Universidade. Além de instrumentalizadora deste processo dialético 
de teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão 
integrada do social. (apud SERRANO, 200-). 
 

Nestes termos, a atividade extensionista é apresentada essencialmente partindo de 

alguma área de conhecimento acadêmico instituído na universidade, a qual é estendida à 

sociedade de forma dialógica, em uma “via de mão dupla”, que não exclui o saber popular e 

acadêmico. Para Oliveira (2004, p.3), a extensão universitária apresenta o seguinte papel: “a 

universidade como locus privilegiado do saber e do conhecimento realiza a interlocução com 

a sociedade, construindo novos e diferentes saberes, num patamar de mediação entre o saber 

popular e o saber científico”. 

Segundo Izaíra, a Arte, mais especificamente, a Música, não era reconhecida 

como um saber acadêmico na UFC, pois a história da atividade musical realizada na 

Universidade, até o momento no qual a regente encontrava-se à frente do Coral, mostrava que 

se constituía o reconhecimento da música apenas como fazer, mas não como saber, pois não 

havia alcançado a instituição de uma unidade acadêmica dentro do organismo da 

Universidade, referendando a arte da música como campo de conhecimento na academia. 

Essa “era a realidade de uma universidade que possuía um coral como atividade de extensão, 

mas não tinha nenhum curso de música ou de qualquer arte em seu currículo total” 

(MORAES, 2007, p.140). A regente percebeu essa situação da seguinte maneira: 
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Então eu comecei a estudar a estrutura da Universidade. Por que é que a Arte está 
sendo tratada dessa forma? É porque esse povo é ruim? Ou é porque nós deixamos 
de trabalhar em algum momento de alguma forma? Aí comecei a ver que era 
impossível qualquer saber ser tratado como um saber acadêmico se não tivesse 
dentro dos departamentos. [...] Tinha saber estético dentro da Arquitetura, mas o 
povo da Arquitetura achava que Arquitetura é Ciência, não é Arte. Ave Maria, 
expulsaram foi todo mundo, porque quando o movimento artístico na Universidade 
nasceu na Faculdade... era Faculdade de Artes e Arquitetura, mas achavam que 
conviver com os “bicha do teatro”, era assim a expressão, conviver com não sei 
que... não, esse povo não é cientista não, é Artes, é um bando de doido; tiraram de 
dentro da Arquitetura e denominou só Faculdade de Arquitetura. Eu disse: “alguma 
coisa houve errada, naquela hora era pra todo mundo ter juntado pra ser Arte da 
Universidade, e Arte não precisava ser Ciência pra entrar como saber”. O povo da 
Arquitetura resolveu que era ciência e por isso entrou com facilidade. E todo mundo 
ficou chorando mas não foi trabalhar. Aí eu vi isso, não com um senso crítico, com 
um senso de criticar, de dizer que eles fizeram errado. É que naquela hora nós não 
tínhamos aprendizagem suficiente pra saber que na academia a Arte tinha de ser 
mostrada como um saber de academia e não foi mostrada, foi mostrada como um 
fazer importante e não como um saber de academia. 
 

Oliveira (2004) discute que os processos de trabalho tendem a estar pautados pela 

separação entre o pensar e o agir, sendo esse, de modo geral, um paradigma profundamente 

arraigado nas universidades. Nestes termos, a autora destaca a importância da não separação 

entre fazer e saber na universidade.  
As funções da universidade no senso comum, quais sejam, a produção do 
conhecimento e a formação de recursos humanos qualificados, não se 
consubstanciam no vácuo, mas em relação com a sociedade; ambas, sociedade e 
universidade, constituindo-se permanentemente nesta relação. Estas funções 
caracterizam a Universidade como o “locus” permanente de reflexão e crítica acerca 
dos diferentes processos societários. Este espaço de reflexão e crítica precisa ser, 
necessariamente, um espaço plural e democrático, espaço que deve pressupor a 
valorização do fazer em sua relação com o saber. [...] O fazer traz consigo toda uma 
carga de saberes que precisa ser contabilizada. Entretanto, execução sem reflexão 
torna-se estéril, assim como o processo inverso (Idem, ibidem, p.2). 
 

Em relação à indissociabilidade entre fazer e o saber, Paulo Freire (2002) destaca 

a importância dessa conexão para a produção de conhecimento crítico, por meio do que ele 

chama de “pensar certo”. Tal prática “envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer 

e o pensar sobre o fazer” (FREIRE, 2002, p.17), no qual se realiza o ato comunicante, quando 

o sujeito apropria-se de determinado conteúdo produzindo a sua própria compreensão do que 

está sendo comunicado, e assim relacionando o conteúdo apreendido com a realidade 

concreta. 

A partir daquela percepção da música apenas como fazer, Izaíra tomou parte na 

luta pela institucionalização do saber musical na estrutura de ensino da UFC. Nesse sentido, a 

regente se inseria na batalha pelo reconhecimento da música como um conhecimento de nível 

superior, juntando-se à história de lutas já empreendidas por Orlando Leite e Katie Lage, os 

quais não mediram esforços em seus fazeres educativo-musicais junto à Universidade. A 
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ausência de um núcleo epistemológico da música na Universidade levou Izaíra a procurar 

formas de superar tal carência.  
Aquilo me fez procurar departamentos pra eu começar a trabalhar. [...] E naquela 
hora estava havendo um movimento dentro da Faculdade de Educação132 pra 
mudança de currículo. E não fui eu quem disse que tinha de ter uma cadeira de Arte 
Educação não, foi uma professora chamada Susana Vasconcelos que lutou lá dentro. 
[...] Então eu cheguei na Faculdade de Educação pra perguntar se podia ser 
professora de lá na hora que foi criada, estava em discussão a criação da cadeira. 
Então se a dificuldade era criar a cadeira e não ter professora, já tinham. [...] eu fiz o 
ofício à Faculdade de Educação pedindo pra me trazer... eu era professora 
universitária, mostrei meu currículo, era professora da UFC, era regente do Coral da 
UFC. [...] E foi pro Departamento de Teoria e Prática, e eu fui convidada para 
participar de uma entrevista para saber por que eu queria ensinar na Faculdade de 
Educação. E eu passei uma hora sendo interrogada por uma professora maravilhosa, 
que era chefe do departamento, que me pediu desculpa porque ia fazer aquele 
interrogatório à uma colega, mas que tinha sido uma determinação do departamento 
que eu respondesse a todas aquelas perguntas. Eu respondi a todas as perguntas e fui 
embora pra casa porque eles iam julgar as respostas. E parece que aceitaram as 
minhas respostas porque me convidaram para ser professora. E foi assim que eu 
entrei na Faculdade de Educação. Aí professora de Arte Educação, que era uma 
disciplina obrigatória. 
 

Nesse sentido, Izaíra esclarece que pediu transferência de sua atividade de 

extensionista para ter função pedagógica em um departamento de ensino 
por concluir que só assim a arte entraria na academia como saber (pois os artistas 
que me antecederam, mesmo com todo o saber comprovado e suas lutas tenazes, não 
conseguiram convencer seus pares de que a arte é um saber da academia133 – a arte 
não deixa de ser arte por tal, mas a comunidade intelectual perde, certamente, com a 
ausência da arte na academia) (MORAES, 2007, p.262). 
 

No ano de 1987, quando Izaíra foi aceita como professora do Departamento de 

Teoria e Prática do Ensino, da FACED, a Faculdade passou a inserir e a contar com 

disciplinas de Arte e Educação como componentes curriculares importantes na formação dos 

pedagogos134. Assim, a arte havia alcançado institucionalização como saber acadêmico no 

curso de Pedagogia da UFC ao ser introduzido em seu currículo. Segundo Izaíra, “a partir 

daquele pingo de Arte Educação, outros professores de outras disciplinas disseram que os 

estágios melhoraram”. 
Com a prática e o sucesso da experiência, mais disciplinas de arte foram sendo 
ofertadas: Seminários de Música e Educação, Ensino da Flauta Doce e Educação, 
Teatro e Educação e outras. As matrículas demonstravam o sucesso pedagógico da 
inclusão da arte no currículo e, mais tarde, os Estágios comprovaram o acerto e a 
amplitude pedagógica da ação dos alunos (Idem, ibidem, p.257). 

                                                 
132A Faculdade de Educação (FACED), uma das unidades acadêmicas da UFC, abriga a licenciatura em 

Pedagogia e cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) em Educação Brasileira. 
133Mesmo que durante a administração de Martins Filho tenham sido realizados esforços, principalmente de 

Orlando Leite, para a criação do Curso de Canto Coral (1963), o qual foi o que hoje seria um curso de 
extensão, e posteriormente do Curso Superior de Música (1967), a Música ainda não havia alcançado 
reconhecimento como um saber com patamar de conhecimento superior no meio acadêmico da Universidade. 

134A partir daquele momento, a disciplina de “Arte e Educação”passou a contabilizar crédito obrigatório na 
formação do estudante de pedagogia. 
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Mesmo com a inclusão do ensino de Arte no currículo da FACED, o saber 

artístico ainda não havia alcançado efetivo reconhecimento enquanto tal na Faculdade, pois 

Izaíra chama a atenção para o fato de ter sofrido preconceitos durante a sua atuação como 

professora na instituição, percebendo uma espécie de rebaixamento do conhecimento artístico 

para um segundo plano entre os saberes acadêmicos estabelecidos, pois, de acordo com a 

mesma: 
O espaço, físico e de sociabilidade, do ensino da arte ou para o entendimento de uma 
outra lógica de ensino e de visão de mundo, ou para o exercício de outras maneiras 
de saber no corpo e pela prática do corpo a partir de novos (?) conhecimentos, não 
foi, ainda, digerido por parte da nossa comunidade acadêmica. [...] O ensino e a 
prática da arte, por conta disso, fica em segundo plano, como se na academia 
houvesse uma hierarquia de saberes, e alguns deles fossem de segunda categoria, 
podendo ser deixado para depois (Idem, ibidem, p.258). 
 

Esse tipo de pensamento acadêmico fechado em relação ao reconhecimento da 

Arte enquanto saber, considerando-a, no máximo, como um saber de segunda categoria, nos 

remete à história das atividades artísticas na Universidade como um fazer e não um saber 

acadêmico. Tal situação pode ser exemplificada pelo fato de, durante muito tempo, haver 

existido os cursos de Canto Coral, de Arte Dramática e de Artes Plásticas135 como atividades 

de extensão da Universidade, os quais não estavam vinculados a nenhum 

departamento/instituto de Arte, pois, durante muitos anos, não existiu uma unidade acadêmica 

representativa do saber-fazer artístico na UFC. Também é bastante importante destacar que 

houve, na segunda metade da década de sessenta, a implantação do Curso Superior de Música 

da UFC, mas esse curso não se manteve ligado à Universidade por muito tempo. 

Orlando Leite, desde os fins dos anos cinquenta, estava atento ao processo de 

incorporação e agregação de alguns estabelecimentos de ensino médio e superior à 

Universidade, mantidos por recursos estaduais ou privados.136 Segundo Schrader (2002, p.63), 

nessa conjuntura 
Orlando Leite encontra na universidade e na pessoa do Reitor Antônio Martins Filho 
o caminho para concretizar seu sonho: criar uma verdadeira escola de formação 
musical. Através das diversas apresentações do Coral e do Madrigal do CMAN, 
Orlando Leite chama a atenção para as atividades do Conservatório e passa a ter 
apoio da universidade para execução dos novos projetos: reconhecimento pelo 
Conselho Federal de Educação dos cursos fundamentais de instrumento do 
Conservatório, criação do curso médio de canto coral e do curso superior de 

                                                 
135Aqui identificamos mais dois exemplos da situação da Música na UFC como atividade extensionista. 
136Esses estabelecimentos almejavam alcançar federalização junto à Universidade do Ceará. Na constituição da 

nova universidade, Martins Filho interpretou os regimentos universitários atribuindo os seguintes sentidos 
para os termos incorporação e agregação. O primeiro diria respeito às unidades que sendo incorporadas 
constituiriam a própria universidade, enquanto que o segundo expressava o vínculo da mesma com 
instituições para determinados objetivos, entretanto, patrimonialmente não pertenciam a ela (SCHRADER, 
2002, p. 62). 
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música [grifo nosso]. Inicia-se uma campanha de divulgação da atividade de canto 
junto à comunidade e a universidade. 
 

Através das atividades realizadas por Orlando Leite no CMAN, com seu Coral e o 

Madrigal, houve a aproximação e a conquista de apoio da Universidade que, em 1964, 

incorporou o Conservatório por meio de projeto de lei enviado em mensagem pelo Presidente 

Castelo Branco ao Congresso Nacional.137 Em 1966, quando Antônio Martins Filho foi 

nomeado membro do Conselho Federal de Educação (CFE), tal ato abriu caminho para 

oficializar o reconhecimento do Curso Superior de Música da Universidade do Ceará. Nessa 

conjuntura, foi iniciado o processo de reconhecimento, pelo CFE, dos cursos tradicionais de 

Instrumento e Canto do CMAN, bem como, o processo de autorização para que o novo curso 

de Professor de Educação Musical pudesse funcionar. A concretização do Curso Superior de 

Música da Universidade do Ceará se daria em 1967, quando o decreto nº 60.103, de 20 de 

janeiro, concedeu ao Conservatório o reconhecimento dos Cursos Superiores de Instrumento 

(Piano, Violão) e Canto, e a autorização para o funcionamento do curso de Professor de 

Educação Musical.  

Assim, ainda nesse período, o conhecimento artístico havia conquistado espaço 

como uma unidade acadêmica na Universidade. Porém, no início dos anos 1970, por motivos 

político-administrativos138, Orlando Leite desligou-se da direção do CMAN e do Curso 

Superior, ocorrendo um rompimento entre Universidade e Conservatório, o qual permaneceu 

ministrando, sem apoio governamental, os cursos superiores de Instrumento/Piano e 

Licenciatura em Música (este último passou a ser assim denominado pela nova estrutura 

apresentada pelo CFE). Passando por dificuldades de ordem financeira, em 1973, os Cursos 

Superiores do CMAN passaram a ser mantidos pela FUNEDUCE139 (Fundação Educacional 

do Estado do Ceará) e, em 1975, quando foi criada a Universidade Estadual do Ceará 

(UECE), mantida pela FUNEDUCE, a nova instituição encampou cursos superiores isolados 

em funcionamento no Estado de Ceará, dentre eles os cursos do CMAN, assim surgindo o 

Departamento de Artes da UECE com o Curso Superior de Música (SCHRADER, 2002). 
                                                 
137“Até então, o Conservatório de Música Alberto Nepomuceno funcionava como instituição agregada a 

Universidade, não sendo considerado uma unidade universitária. Ou seja, o Conservatório era uma instituição 
que não pertencia patrimonialmente a universidade. A sua agregação se fazia para efeito de cooperação 
cultural não resultando compromisso ou obrigação para a universidade com referência aos professores e 
funcionários existentes àquela época ou que viessem a ser admitidos no futuro” (SCHRADER, 2002, p.70). 

138Ver Schrader (idem): seções 2.6 e 2.7. Para o mesmo autor, a saída de Orlando Leite da direção do CMAN, 
bem como a extinção do Madrigal e o fechamento do Curso de Canto Coral, demonstrava claramente as 
intenções do Conselho Departamental daquela instituição de não ter a prática de canto coral como base 
fundamental para o ensino da música. 

139De acordo com Schrader (idem, p.110) a FUNEDUCE “foi instituída pelo Poder Executivo Estadual através 
da Lei no 9.735, de 18 de outubro de 1973, publicada no Diário Oficial do Estado a 23 de outubro de 1973 e 
regulamentada pelo Decreto no 10.641 de 28 de dezembro de 1973”. 
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Nesses termos, observamos que o reconhecimento institucional da Arte na UFC não seria 

consolidado com a criação do Curso Superior de Música na segunda metade da década de 

sessenta, pois o mesmo se desvinculou da Universidade, e assim o conhecimento artístico 

permaneceria a parte do saber acadêmico estabelecido. 

Nesse contexto, podemos nos apropriar de duas categorias trabalhadas por 

Norbert Elias (1995) no sentido de compreender a existência de um tipo de hierarquia entre os 

professores na academia, pois, durante um largo período de tempo, os professores de Música 

na UFC (e demais saberes artísticos: Teatro, Artes Plásticas) não possuíam reconhecimento 

acadêmico de seus saberes. Assim, é possível considerar que os professores-artistas estariam 

na posição de “outsiders acadêmicos” (acadêmicos intrusos/estranhos/forasteiros) enquanto os 

demais professores ocupariam a situação de “establishment acadêmico” (acadêmicos 

estabelecidos).140 

Ainda sobre a desestruturação do processo de constituição de um curso superior 

de música junto à UFC, no qual Orlando Leite apresentou uma filosofia de trabalho que 

enfatizava a importância do ensino de música por meio de experiências de canto coletivo, 

buscando implantar a ideia de uma educação musical voltada para a comunidade, Schrader 

(2002) destaca que havia, neste decurso, conflitos e contradições quanto aos interesses 

formativo musicais do CMAN. Neste sentido, Orlando Leite revela: 
Eu me lembro que quando nós estávamos no processo de pedir o reconhecimento 
dos cursos superiores, nós pedimos a autorização para o funcionamento do curso de 
educação artística, aliás educação musical. Naquele tempo era educação musical. E 
algumas professoras disseram assim: “Mas espera! Você quer aqui no conservatório 
um curso de licenciatura em educação musical! Aqui é uma escola de pianistas!” 
[grifo nosso] E eu me lembro que eu disse para as professoras: olha, vocês formam 
piano mas vocês não têm público! Os pianistas que vocês entregam diploma dão 
somente um concerto final. Pode dar um segundo concerto com a família, mas não 
tem público porque não tem educação musical para o povo! Educação musical é 
desenvolver a percepção, quer dizer, se você não entende a musica mais elevada, 
você não vai prestigiar. O que você vai fazer no teatro se você não vai entender? E 
se nós tivéssemos educação musical nas escolas, seria a coisa mais natural. Não tem 
sentido você formar pianistas pra ficar numa torre de marfim e não ter ninguém que 
possa dar valor pra eles. Porque eles tão falando uma linguagem que a maioria não 
entende (apud SCHRADER, 2002, p.92-93). 
 

Além de destacar a importância da difusão de um processo educativo musical da 

comunidade, esse depoimento desvela um dado importantíssimo: o fato de parte do corpo 

docente do CMAN daquela época considerar que seu espaço era uma escola para formação de 

pianistas, e não de educadores musicais. O próprio quadro geral de professores do Curso 

                                                 
140Norbert Elias (1995) utiliza a categoria outsider para designar a posição social de Mozart, na segunda metade 

do século XVIII, como um burguês outsider a serviço da corte vienense, chamada de establischment 
cortesão. 
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Superior de Música (em instrumento, canto e educação musical) apresentava em sua maioria 

professores de piano.141 Nessas circunstâncias, é possível vislumbrar outro fator que pôde ter 

contribuído para a discriminação quanto à competência de Izaíra Silvino para reger o Coral da 

UFC durante início da década de 1980: a mesma era licenciada em Educação Artística pelo 

CMAN; curso que as professoras pianistas do Conservatório colocavam em um patamar 

inferior ao Curso de Instrumento Piano, pois apresentavam a seguinte mentalidade: “Aqui é 

uma escola de pianistas!” Nessa conjuntura, reproduzia-se a ideia de que ser pianista era ter 

um status de competência musical elevado.142 

Segundo Izaíra, outro projeto que esteve diretamente relacionado à constituição de 

uma Escola de Arte, almejada pela criação do Departamento de Arte da UFC, foi o “Projeto 

Ópera Nordestina”. Izaíra declarou que o Sopranista Paulo Abel do Nascimento143 tinha o 

desejo de criar uma grande escola de música no Ceará, que tornasse o ensino musical 

acessível a quem tivesse interesse, principalmente os que por motivos financeiros ficam 

excluídos da possibilidade de apropriar-se do saber-fazer musical. Esse seu sonho pode ser 

consequência de o mesmo ter uma origem familiar muito pobre, que não dispunha de 

condições para custear seus estudos musicais, já que não existiam escolas de ensino público 

de música, sendo o CMAN, naquele período, praticamente a “única” escola de música de 

Fortaleza, o qual era uma instituição privada. Nesse contexto, Matos (2003) destaca que a 

formação musical básica de Paulo Abel deu-se de maneira autodidata e por meio da 

orientação de músicos próximos, como o professor João Lima e Raimundo Nonato Ferreira. 

Nas palavras da Regente Izaíra assim surgiu a ideia de conceber uma ópera-escola: 
Então ele chegou com essas coisas da escola e com a coisa de um projeto de ópera. 
Eu disse: Ah, Paulo Abel, porque que a gente não junta as duas coisas porque o 
nosso povo é imediatista e é muito musical. Ele pode se formar em serviço. A gente 
cria o projeto ópera e o projeto é essa escola porque não vai trabalhar só com 
músico, vai trabalhar com um historiador, vai trabalhar com um antropólogo, com 

                                                 
141Consultar o ANEXO D – CORPO DOCENTE DO CURSO SUPERIOR DE MÚSICA. 
142Matos (2008, p.99) apresenta uma importante reflexão sobre o ensino reprodutivista de uma música dita 

legítima, realizado nos conservatórios (é interessante atentar para a própria palavra conservatório, que traz a 
ideia de conservar, de manter algo sem alterações): “No terreno musical, diferente do que ocorre no campo 
das artes visuais, a perpetuação de práticas legitimadas, a renovação da legitimação adquirida, parece ser a 
função maior das escolas especializadas. Nos conservatórios, os saberes e repertórios definem todo um 
sistema de valoração que torna legítimo este ou aquele gênero musical. Em tais ambientes, quase não há 
espaço para experimentações que redefinam aquilo que se quer legítimo e, em muitos casos, a função do 
repertório, diante do tempo histórico em que este é executado, não é vislumbrada e, muito menos, criticada. 

143Paulo Abel apresentava uma voz que emitia notas agudas do registro vocal de soprano. O cantor representou 
um caso raro no século XX, pois ele foi considerado um “castrato não castrado, o único de sua espécie”. Sua 
situação singular deveu-se ao fato de suas gônadas apresentarem uma debilidade que acabou comprometendo 
a produção do hormônio masculino chamado testosterona, e assim mantendo sua voz com característica 
infantil. Ele possuía a voz de um cantor castrado (castrato em italiano), o qual consegue emitir sons que, via 
de regra, só são possíveis para as vozes femininas, no entanto, tais sons guardam algo da voz infantil, ao 
mesmo tempo que se propagam a partir de uma estrutura física adulta (MATOS, 2003). 
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um sociólogo, com artista plástico, artista de cinema, com dançarinos. Então o Paulo 
Abel começou a pensar e eu comecei a escrever o projeto e a gente foi juntando e foi 
conversando com as pessoas. O reitor era o Esmeraldo Anchieta, ele aceitou tudo do 
projeto Ópera (apud SCHRADER, 2002, 167).  
 

Nesse projeto seria constituída uma escola em serviço, que formaria 
[...] músicos (instrumentistas e cantores), técnicos, produtores, todo um conjunto de 
profissionais para o mercado dos espetáculos cênico musicais. [...] A Escola se 
propõe ser diferente do modelo conservatorial no qual a devoção àquilo que já é 
legítimo impele ao novo o status da ilegitimidade. É uma proposta de escola do 
cotidiano realizador da arte, como realizou e realiza, em proporção reduzida e 
essencialmente coletiva, o Coral da UFC desde 1981 (MATOS, 2008, p.113/103). 
 

Em 1985, por meio do apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFC e intermédio da 

Casa de Cultura Artística, o Sopranista Paulo Abel e a Maestrina Izaíra Silvino passariam a 

coordenar o chamado Projeto Ópera Nordestina. Izaíra enfatiza que desde o seu primeiro 

encontro com Paulo Abel entraram em acordo sobre a condição de existência da Ópera, em 

sua concepção inicial, que seria a criação de uma Escola de Arte da UFC. Essa posição 

também foi claramente exposta nas reuniões com administradores e gestores da Universidade 

envolvidos no processo. Nas palavras da Maestrina: 
Achávamos que só seria possível encenar uma ópera do Ceará, no Ceará, se o 
processo de encenação virasse escola-viva, de formação dos artistas envolvidos. 
Compositores, dramaturgos, poetas, músicos instrumentistas e cantores, regentes e 
diretores, preparadores vocais, escultores e pintores, fotógrafos, cineastas, 
figurinistas, estilistas, técnicos em artesania teatral-musical – cenógrafos, 
costureiros(as), copistas, artistas gráficos, técnicos em composição e arranjos, 
técnicos em informática, iluminadores, luteristas, maquiladores – e tantos outros 
com funções e atuações várias. Era a compartilha entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão universitária com possibilidades de existência nunca sentidas! 
(Universidade Federal do Ceará, 2009, p.3) 
 

Assim, constituiu-se uma equipe de pessoas que trabalharam para a realização do 

Projeto: Paulo Abel apresentou a ideia de fazer uma ópera; Izaíra Silvino aglutinou tal ideia 

com a possibilidade de criação de uma ópera-escola, desenvolvendo o trabalho de 

coordenação pedagógica; Descartes Gadelha contribuiu com seu saber-fazer de artista plástico 

na concepção cenográfica e de figurino; Oswald Barroso e Eugênio Leandro conceberam o 

texto da primeira ópera; Tarcísio José de Lima criou o texto musical que completaria o libreto 

de “Moacir das Sete Mortes ou a Vida Desinfeliz de um Cabra da Peste”144; a Pianista Nara 

                                                 
144O libreto da primeira ópera do Projeto: “Moacir das Sete Mortes ou a Vida Desinfeliz de um Cabra da Peste”, 

apresenta um caráter épico-nordestino, contando a “História da Formação do Povo Cearense: um mergulho 
na História, através de um consistente levantamento de dados sobre a história vivida de nosso povo, suas 
aspirações e tendências, seus personagens e suas formas de expressão simbólica” (Universidade Federal do 
Ceará, 2009, p.4). No texto, surgem personagens da literatura romântica cearense, do escritor José de 
Alencar, como Iracema e o personagem histórico, português, Martins Soares Moreno. Na Trama narrativa da 
ópera Moacir é filho de Iracema e Martins, narrando Episódios da História do Ceará através da saga de 
Moacir. 
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Vasconcelos assessorou as aulas e ensaios da ópera; Júlia Smith trabalhou a técnica vocal 

(MATOS, 2008; MORAES, 2007; SCHRADER, 2002). 

O Coral da UFC esteve intimamente presente no processo de construção da 

primeira (e única) ópera do Projeto. Segundo Matos (2008, p.84), o arranjador do texto 

musical da Ópera, Tarcísio Lima (que vinha em colaboração intensa com Izaíra, no decorrer 

dos anos oitenta, escrevendo vários arranjos musicais para o Coral), juntamente com os 

autores do texto, acabou conferindo um caráter moderno à ópera: apresentando um diálogo 

constante do coro com os demais personagens da obra.145 Nesse sentido, “é possível afirmar 

que esta presença constante do coro em cena tenha ocorrido em consequência dos espetáculos 

que o Coral da UFC passou a montar a partir do momento que Izaíra Silvino Moraes assumiu 

sua regência” (Idem, ibidem, p. 85).  

A Ópera Moacir das Sete Mortes não chegou a ser encenada em sua completude, 

apenas alguns trechos foram exibidos. A primeira apresentação foi realizada no Natal de 

1985, na Concha Acústica da UFC, quando foram realizados alguns trechos da Cantata Nº 1 

do Natal Cearense, composta por Tarcísio Lima, tendo Paulo Abel como solista e preparador 

dos coralistas. A outra ocasião na qual se apresentou outro dos seus trechos ocorreu durante o 

Congresso Nacional da Associação Brasileira de Psiquiatria, realizado em Fortaleza, em 1987, 

quando na abertura do evento a médica psiquiatra Maria Helena interpretou a personagem 

Bárbara de Alencar, apresentando a cena 4 da Ópera146 (MATOS, 2003).  

O elenco da Ópera Moacir das Sete Mortes era composto em sua maioria por 

jovens que não haviam tido acesso a educação musical antes de surgir a proposta “ópera-

escola” (Idem, ibidem, p.86). No contexto da ausência de escolas públicas de arte para jovens 

em nosso estado, o Projeto constituiu-se um importante espaço formativo musical e também 

de outros saberes, como revela um dos “músicos em formação” na época: “No processo de 

montagem da ‘obra operística’ muito aprendi sobre voz, contraponto, teatro, história do 

Ceará... um aprendizado vivo: prática, disciplina e prazer ali se juntavam. Formávamos uma 

trupe animada e trabalhadora” (MATOS, 2003, p.70). 

A partir de 1987, com o fim do mandato do Reitor Anchieta Esmeraldo a 

administração posterior acabou não dando continuidade ao projeto. Nesse mesmo ano, Izaíra, 

                                                 
145Tradicionalmente, em óperas o coro (representando a opinião da sociedade) intervém em alguns momentos no 

desenrolar da história apresentada, e não constantemente. De acordo com Matos (2008, p.92), “a insistência 
em manter o coro em cena, estabelecendo uma relação intensa dos solos com o coro [...] não se observava 
muito comumente no repertório operístico”. 

146“A cena 4 da ópera trata a saga de Bárbara de Alencar”. Esta última apresentação não contava mais com apoio 
financeiro por parte da UFC, sendo que a própria Maria Helena financiou, do seu próprio bolso, a confecção 
dos figurinos. (MATOS, 2003). 
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que cuidava da parte pedagógica e a impulsionava junto com Abel, sofreu um acidente que a 

deixou afastada do projeto por um considerável tempo. Em 1992, faleceu Paulo Abel, o 

idealizador da ópera. Esses acontecimentos provocaram o fechamento da ópera. Entretanto, o 

projeto deixou um precioso legado para a posteridade, quando em 2009 foi finalmente 

publicada a edição completa da partitura da Ópera Moacir das Sete Mortes ou a Vida 

Desinfeliz de um Cabra da Peste. 

Já em 1988, como professora na Faculdade de Educação, após contar um ano de 

inserção como professora de Arte e Educação, Izaíra Silvino elabora um Projeto de Criação e 

Implantação do Departamento de Arte da UFC, contando com a consultoria dos professores 

Orlando Vieira Leite e Hans Joaquin Koellreutter e a colaboração das professoras Elba Braga 

Ramalho, Luiza de Teodoro, Leilah Carvalho Costa e Vanda Ribeiro Costa.147 Esse plano 

ampliou o projeto apresentado inicialmente em 1982, quando era almejada a constituição de 

uma Escola Livre de Música da UFC, apresentando a nova proposta de contemplar outras 

atividades artísticas. Nos termos do projeto, era almejada a criação de um Departamento de 

Arte com a seguinte estrutura: 
a) Um setor de SEMIOLOGIA – este setor, tipicamente universitário, servirá de 
fundamento aos que desejarem refletir em profundidade sobre suas atividades de 
músicos, ou artistas plásticos, ou dançarinos, ou dramaturgos, ou pessoas ligadas ao 
trabalho de teatro ou de cinema, ou artesãos. Um objetivo especial do Departamento 
é a fundamentação do trabalho de professores de crianças e jovens que desejem fazê-
lo tendo-o como principal. O mesmo objetivo inclui os animadores culturais de 
grupos populares. 
b) Um setor de EDUCAÇÃO PELA ARTE, com cursos livres em todas as áreas, 
visando complementar a formação de professores de Educação Artística, de 
Comunicação e Expressão, de Estudos Sociais, Professores Polivalentes, artistas, 
animadores culturais que não queiram ou não possam fazer curso regular. Nesse 
setor, queremos dar relevo a um Projeto de Treinamento Permanente para Extensão 
Universitária. 
c) Um setor de Atividades Lúdicas, permanentemente aberto ao povo em geral, 
atuando em convênios com Secretarias de Educação, de Cultura e de Ação Social.148 
 

Mesmo esses esforços, contando com um grupo competente de artistas-

professores que contribuíram junto a Izaíra com a elaboração de um projeto sistematizado 

para a implementação de um departamento que aglutinasse as atividades até então produzidas 

na UFC, não foram suficientes para concretizar o almejado reconhecimento institucional e 

acadêmico da Arte enquanto saber-fazer. No final dos anos oitenta, “a partir da administração 

do Reitor Hélio Leite, inviabilizou-se a continuidade de todos os projetos de arte que foram 

criados antes dele” (MORAES, 2007, p.194).Durante as gestões dos reitores Paulo Elpídio e 
                                                 
147As professoras citadas eram respectivamente: Professora de Música da UECE; Professora de História da UFC; 

Professora de Técnica Vocal da UFC; Professora de Harmonia e Comunicação Musical. 
148Retirado do texto: PROJETO DE CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARTE DA UFC (1988-89), 

apresentado no ANEXO C. 
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Anchieta Esmeraldo nem a instalação da Escola Livre de Música nem tampouco a 

implantação do proposto Departamento de Arte da UFC foram concretizados. 
A partir de 1987 os Encontros Musicais da UFC deixaram de ocorrer e, 
paulatinamente, a Casa de Cultura Artística e o Setor de Música deixaram de existir. 
Em consequência desses fatos as atividades musicais da Universidade Federal do 
Ceará sofreram um considerável enfraquecimento (MATOS, 2007, p.63).  
 

Apesar de a história da UFC registrar inúmeras realizações no setor artístico, e 

também uma continuidade dessas ações, não se dava uma resposta institucional à expectativa 

dos artistas em relação ao reconhecimento acadêmico de seu trabalho na Universidade. Izaíra 

Silvino atuou no Coral de 1980 a 1987, quando sofreu um grave acidente que deixou sequelas 

em suas pernas, necessitando de um período de três anos para o seu restabelecimento. Durante 

esse período, ela ainda tentou manter-se em atividade no grupo, mas não conseguia mais 

acompanhar o ritmo das apresentações, então em 1989, decidiu encerrar definitivamente sua 

regência frente ao Coral da Universidade. Entretanto, no início dos anos 1990, quando Izaíra 

estava atuando como professora de Arte e Educação na FACED, a mesma voltaria a reger 

outro coro, o Coral da Faculdade de Educação, grupo fundado por ela. 

 

 

4.4 O Coral da FACED 

 

A montagem do Coral da FACED estava diretamente relacionada ao trabalho que 

a professora Izaíra Silvino vinha realizando na disciplina de Arte e Educação junto à 

Faculdade de Educação da UFC, buscando integrar o conhecimento estético ao pedagógico. 
O Coral da Faculdade de Educação pra mim era assim, a menina dos olhos do meu 
trabalho na Faculdade de Educação, porque na disciplina Arte e Educação a gente 
trabalhava toda essa relação... existe uma ânsia estética das pessoas, todas as pessoas 
do mundo tem uma ânsia estética. [...] O que é beleza? Como é que se faz beleza na 
Educação? Como é que a Arte pode trabalhar na Educação? [...] Música eu só podia 
trabalhar dentro do coro, e eu era música, eu era da música. Eu tinha deixado o Coral 
da UFC porque tinha sofrido um acidente nas pernas e não podia mais reger o Coral. 
Eu regia era dançando, eu não sabia mais nem como reger, então eu fui ser musicista 
de novo no Coral da Faculdade de Educação. E foi importantíssimo o Coral da 
Faculdade de Educação porque lá a maioria dos alunos eram da Faculdade de 
Educação, e outras pessoas que gostavam de ser regidos por mim, que estavam fora 
foram pro Coral da Faculdade de Educação. E nós cantávamos nas escolas de 
estágio dos alunos da Faculdade de Educação. Eu me lembro que a gente aprendeu a 
cantar até sentado porque a gente se apresentava pra um bando de meninozinho bem 
pequenininho e a gente bem grandão, aí a gente se sentava pra cantar pra poder ficar 
na mesma altura dos meninos, e conversava com eles depois. 
 

A professora Izaíra havia projetado que era necessário inserir o saber estético na 

FACED “como construção da sensibilidade humana”, já que “nós temos ânsia estética porque 
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nós somos sensíveis”. Para a professora, essa sensibilidade precisaria ser educada também no 

sentido de saber o que fazer com ela. “Então a sensibilidade ela precisa ser construída, e o 

saber artístico é o saber que forma a sensibilidade da gente, que educa a gente pra entender 

essa ânsia de beleza”. Assumindo tais atitudes na Faculdade de Educação, a professora agia 

no sentido de despertar os discentes e docentes para o potencial e o caráter formativo humano 

do saber da Arte. 

Essa integração do saber da Arte no cotidiano acadêmico é de fundamental 

importância para a superação de paradigmas como o da tradição cartesiana, a qual, de acordo 

com Yus (2002), separou as dimensões humanas mente-emoção, corpo-espírito, e também as 

hierarquizou favorecendo algumas (mente, corpo) em detrimento de outras por considerá-las 

primitivas (emoção, sentimento), ou por serem imaginárias ou irracionais (espírito). Em 

contraposição ao paradigma cartesiano, Matos (2009, p.4) argumenta, baseada em reflexão de 

Moreno (1998): 
É possível juntar “mente e corpo”, valorizando o Ser por completo. “Integrar o que 
amamos com o que pensamos é trabalhar, de uma só vez, razão e sentimentos; supõe 
elevar estes últimos à categoria de objetos de conhecimento, dando-lhes existência 
cognitiva, ampliando assim seu campo de ação”.  
 

Na regência do coro, Izaíra promoveu apresentações nas escolas públicas 

elaborando um repertório de músicas infantis, manifestando assim o canto como um discurso 

educativo: 
a gente buscava música que pudesse ser cantata pras crianças, mas que tivesse a 
complexidade de ampliar esses horizontes, que eles olhassem assim. A gente 
cantava muito nas escolas, mas a gente fez apresentações muito importantes assim, 
em encontros de estudantes, onde a gente trabalhava, o coral cantava, o discurso do 
canto era o discurso educativo. E era tão incrível o que fazia na mente que as 
pessoas queriam perguntar as coisas pra gente depois, então o coral nunca se 
apresentava sem ter um bocado de gente perguntando coisa pra gente depois. Não 
acontecia isso nos espetáculos do Coral da UFC, talvez as pessoas queriam poder 
perguntar, mas bateu palma e foi embora. [...] Era interessante essa qualidade de 
conversar com as pessoas, de fazer com que as pessoas pensassem na música como 
educação. [...] o coral ele tinha a função de ser de educação, música e educação. 
 

A maestrina ainda realizou com o grupo o espetáculo “Redescobrindo a América”, 

no qual Izaíra traz a reflexão histórica de que “nós não fomos uma descoberta, nós fomos 

invadidos, mas nós podíamos nos descobrir agora”. Segundo Matos (2008, p.161), a 

elaboração e apresentação de tal espetáculo daria continuidade ao processo de formação de 

novos regentes, sendo uma espécie de continuação e radicalização da proposta de 

multiplicação de corais que foi iniciada quando a regente esteve à frente do Coral da UFC: 
Na redescoberta da América, Izaíra radicalizou a proposta de multiplicação de 
corais, pois sendo aquele um coral de uma Faculdade de Educação, integrado em sua 
maioria por alunos do curso de pedagogia, fez a maestrina como que alguns dos 
coralistas regessem juntamente com ela as récitas do espetáculo que fora concebido 
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para ser apresentado nas escolas públicas da cidade. [...] Dentre os alunos estava 
Erwin Schrader que, em pleno século XXI, assumiria a regência do Coral da UFC e 
levaria adiante a proposta da “comédia-musical-coral-dinâmica” com os espetáculos. 
 

Nesse sentido, o Coral da FACED também teria funcionado como uma escola de 

formação de regentes de coro. Além de Erwin Schrader, outros integrantes do grupo passaram 

a praticar a regência coral não só em escolas de Fortaleza, mas também em cidades do interior 

cearense. 
Outra experiência boa é que os coralistas regiam, porque eles estavam pra aprender 
o que era música no processo de educação e como é que regia coro, eles estavam ali 
pra aprender a fazer coral nas escolas. Então muitos regiam, o Gerardo Júnior fez 
parte, ele regia muito o coral, a ponto de ele ter sido até o meu regente assistente. 
Mas teve outras pessoas que regem coral hoje nas escolas que regiam ali. Esse 
projeto foi super importante pra Icapuí porque muitos professores também 
aprenderam a reger lá, eu me lembro que tem uma professora que ainda hoje é 
regente. Eu encontrei com uma outra professora regendo coral de Itapipoca, que 
disse que aprendeu a reger com o Coral da Faculdade de Educação lá em Icapuí. 
Então é muito interessante essa proposta do coral, o Coral da Faculdade de 
Educação foi criado pra que os alunos aprendessem que música é educação e que 
coral é muito importante pra fazer esse processo e que qualquer pedagogo querendo 
se apossar dos conhecimentos musicais pode reger o coro, sem necessariamente 
passar pela escola. Depois ele passa pela escola, porque ele vai necessariamente ter 
vontade de aprender mais Música pra fazer coro. 
 

A instituição e estruturação da área de Arte-Educação realizada pela maestrina 

Izaíra Silvino na Faculdade de Educação foi a maneira que a mesma encontrou para suprir a 

necessidade da atividade artística na UFC ser saber acadêmico e também extensão de algo 

concreto. Nesse contexto, pode-se dizer que o Coral da FACED era realmente uma atividade 

de extensão originada de uma unidade acadêmica. 

 

 

4.5 Gestação de um projeto educativo-musical e de canto coral na UFC 

 

A trajetória formativa de Izaíra apresenta um traço marcante em sua 

personalidade: o envolvimento com a realização de atividades coletivas, dentre essas, as 

práticas musicais que enfatizam a educação musical coletiva, como é o caso do canto coral. 

Esse acabou sendo a tônica do seu trabalho como musicista e educadora musical. Pereira e 

Vasconcelos (2007, p.109) destacam que na Música existe uma “comum ação do som”, ou 

seja, ela atravessa as estruturas de nossas identidades, harmonizando-nos com o nosso eu 

interior (dimensão pessoal), com o outro social (interpessoal) e com a sociedade em que 

vivemos. Nesse sentido, 
Acredita-se que o canto coral seja uma prática engendrada de possibilidades 
relativas a essas dimensões, porque propicia relações com a música de forma direta, 
relações subjetivas – nas quais podemos nos comunicar conosco mesmos em uma 
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esfera de relação harmonizadora. Temos, também, neste contexto, contato com 
pessoas com propósitos comuns – a alegria de cantar e de se expressar por meio dos 
sons – da voz. Juntos podem transmitir mensagens, ideologias e atitudes para a 
comunidade. Estes valores são internalizados por um processo de intervenção da 
música. Ou seja, a dimensão (sonora) abre caminhos para a troca e a internalização 
de conceitos e comportamentos em muitos casos mais harmonizados com a 
humanização nas relações. 
 

As bases de seu fazer educativo-musical foram sendo delineadas através de suas 

experiências formativas, as quais produziram seus saberes experienciais. Nos termos de Tardif 

(2010, p.110-111), o saber experiencial “é um saber temporal, evolutivo e dinâmico que se 

transforma e se constrói no âmbito de uma carreira, de uma história de vida profissional, e 

implica uma socialização e uma aprendizagem da profissão”. 

Segundo Izaíra Silvino, o seu projeto de coro partiu de algumas experiências que 

foram construindo sua percepção e concepção sobre o que deveria/poderia ser o canto coral. O 

seu contato com manifestações da cultura popular e folclórica como, bumbas-meu-boi, 

reisados, pastoris, maracatus, cantorias, procissões, quermesses, blocos de carnaval, nos quais 

era visto o canto e o constante movimento (dança) das pessoas, contribuiu de maneira 

fundamental para a musicista adquirir a compreensão de que o canto coral também poderia 

manifestar movimentações juntamente com o cantar. Além disso, durante a sua adolescência 

ela também experimentou a participação no grupo coral Canto do Aboio, o qual, como já 

dissemos, era um grupo que cantava realizando movimentos. Essas experiências levariam 

Izaíra à seguinte indagação/reflexão durante o início de seu trabalho como regente no Coral 

da UFC: “Aí eu me perguntei: será que alguém vem pra um coral que vai ficar todo 

embecado? Não vem não. [...] Daí foi que eu pensei num plano de coro, de coro mesmo.” 

A maestrina declarou que sempre viu a música com movimentos nas 

manifestações folclóricas (reisado, pastoril) ou na escola, durante a infância, quando o(a) 

professor(a) cantava na escola e nas festas. A partir desta visão musical, no Coral da UFC 

passou a questionar a postura tradicional de apresentação dos corais: “Como é que eu posso 

numa arte que tem tanto movimento na estrutura interna dela cantar sem movimento”? Para 

introduzir movimentação no grupo foi essencial a adoção do repertório de música popular, 

pois de acordo com a regente: “Musica Popular Brasileira é puro movimento”, envolvendo e 

induzindo o ouvinte à movimentação.   
Os próprios coralistas se mexiam, nas primeiras apresentações que a gente fez o coro 
parado, tinha gente que se mexia tanto que eu tinha de pedir pra não se mexer, 
porque todo mundo só olhava pra elas e não olhava pro coro. Pra você ver, aí me 
perguntava: “quem tá certo, elas que tão se mexendo ou o coro que tá parado?” A 
música tinha movimento, o corpo tinha movimento. Então eu disse: “olha, esses 
jovens eles tem que soltar o corpo porque Música Brasileira é isso, Música 
Brasileira é uma festa”. 
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Quando Izaíra e os coralistas iniciaram o trabalho de realizar espetáculos, 

sentiram alguma insegurança em relação à sua capacidade de elaboração e apresentação da 

nova proposta no Coral da UFC, pois os integrantes do coro não conheciam outros grupos que 

realizassem tal iniciativa de música coral. Cada membro do grupo tinha voz (direito de falar, 

opinar) para contribuir com a escolha do repertório, construindo as cenas e danças que 

comporiam o espetáculo. De acordo com a regente,  
“isso fazia com que eles tivessem uma tensão e uma generosidade muito grande pra 
ser aquilo que eles fizeram, e isso fez os nossos espetáculos serem lindos e o povo 
gostar. Até que a gente criou esse hábito das pessoas irem ver coral, e até voltar 
porque não tinha lugar pra entrar”. 
 

Certo medo apresentado pelos coralistas em relação à exposição nos espetáculos 

do Coral era superado por meio tanto dos ensaios quanto das apresentações, pois nestas 

últimas, de acordo com Dias (2010, p.3), o coro performático ocasiona aos coralistas uma 

maior exposição de si, contribuindo para o desenvolvimento da habilidade de conviver com o 

outro, provocando maiores desafios ao indivíduo ampliando-lhe as possibilidades de 

aprendizagem. 
Diante disso, o processo de construção da performance, no coro, aparece como mais 
um veículo de educação musical que pode contribuir de modo significativo para a 
conquista da auto-estima, assim como para o desenvolvimento da sociabilidade e da 
valorização da pessoa humana.  
 

Para Izaíra as próprias apresentações possuíam um caráter formativo, o palco 

também era um espaço formador que contribuía para o coralista adquirir confiança em seu 

fazer artístico. Segundo a Regente, os integrantes do Coral 
[...] tinham uma insegurança tão grande de ir ao palco que eu tinha de inventar 
alguma coisa que até provocasse um choque pra todo mundo ir em choque pro coro. 
Eles diziam assim: “Izaíra, não dá pra adiar não, não dá pra ser só daqui a dois dias 
não?”, porque eles tinham um medo incrível, eu tenho certeza que eles tinham medo 
porque ninguém fazia só eles estavam fazendo aquilo, tinham medo de levar vaia, 
sei lá (risos). Era um medo de exposição. E eu aqui agora me perguntando: “e 
porque isso?” meu Deus do céu, era muito doido, porque eles deviam ter uma 
insegurança grande. Nós nunca tivemos uma abertura de espetáculo que Coral não 
pedisse pra adiar por dois dias, nunca, toda vida vinha um grupo perguntar: “Izaíra, 
não é melhor adiar por dois dias não? Falta amadurecer mais.” Mas ao mesmo 
tempo era uma técnica minha que a gente amadurecesse no palco. 
 

A partir de reflexões desenvolvidas por Santa Rosa (2006), pode-se destacar 

também que a prática artística interfere na vida de pessoas que a fazem, modificando o seu 

comportamento e assim contribuindo para a formação de sua personalidade. Quando realizada 

de maneira integrada, como acontece em corais que realizam espetáculo ou musical, a prática 

artística pode gerar mudanças ainda maiores, pois os atos de cantar, dançar e interpretar, em 

geral, agem profundamente nos seres envolvidos neste tipo de atividade. Dessa forma, a 
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pesquisadora acredita que a prática do espetáculo/musical pode colaborar, de diversas 

maneiras, para a superação de bloqueios emocionais, a conquista da autoestima e da 

autoafirmação. 

 Izaíra aponta para a importância de professores como Koellreutter, Samuel Kerr e 

Marcos Leite para que ela levasse adiante o seu trabalho no Coral, acreditando que poderia 

operar uma mudança estética radical no fazer do grupo. 
E essas pessoas, com o saber delas, com o olhar delas, com a qualidade de dizer 
delas, me ensinaram que o que eu tava fazendo era sério. Então eu tinha coragem de 
continuar fazendo. Eu comecei a fazer como se fosse invenção, porque ninguém 
fazia, e acreditei que era sério, por isso fiz esforço pra continuar, pra continuar 
criando e fazendo daquele jeito; e os alunos respondiam bem, então dava certo. 
 

O despertar do interesse de Izaíra em introduzir a Música no currículo 

universitário iniciou durante o princípio do trabalho da regente na liderança do Coral, quando 

realizava constantes contatos com o Professor Hans-Joaquim Koellreutter. Como já dissemos, 

esse professor foi fundamental para que a regente sistematizasse seus estudos musicais. O 

contato com Koellreutter também contribuiu para o embasamento teórico da justificativa do 

Projeto de Criação do Departamento de Arte da UFC, proposto em 1988 por Izaíra e um 

grupo de professores colaboradores. O texto do projeto apresentaria fundamentos teóricos do 

artigo “Educação musical no terceiro mundo: função, problemas e possibilidades”, de autoria 

do Professor Koellreutter, destacando, entre outros aspectos, a importância da Arte para a 

educação: “Como instrumento de libertação, a Arte torna-se um meio indispensável de 

educação, pois oferece uma contribuição essencial à formação do ambiente humano” 

(KOELLREUTTER, 198-).  

A proposta para a criação do Departamento de Artes era essencialmente 

pedagógica, incluindo a proposição da criação de um departamento de educação e arte. 

Assim, a proposta apresentada por Izaíra buscava articular Arte e Educação. 
[...] Queremos ajudar, com uma fundamentação científica e uma prática educativa, a 
criar uma nova mentalidade e uma nova pedagogia, onde a Arte exerça o papel que 
lhe cabe: o de ajudar o ser humano a crescer mental e espiritualmente, integrado com 
a maior consciência possível na sua história, transformando-a na medida de suas 
reais necessidades. Portanto, sentimos que seria bastante proveitoso e harmonioso 
um trabalho em conjunto com o setor da Universidade diretamente ligado ao que 
mais se assemelha à nossa ótica. Propomos a criação de um Departamento de 
educação e arte.149 

 

Izaíra considera ter aprendido durante a sua atuação no Coral da UFC que lá 

ocorria um processo formativo humano-musical no coro. No grupo ela passou a questionar a 

                                                 
149Retirado do texto: PROJETO DE CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARTE DA UFC (1988-89), 

apresentado no ANEXO C. 
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si mesma, colocando-se no lugar dos coralistas, se ela própria participaria em um grupo que 

atuasse baseado na tradição europeia de canto coral: “eu ficava nesse coral se fosse desse 

jeito?” Então, com suas práticas, leituras e contatos com o fazeres e saberes de outras pessoas, 

ela foi concebendo seu método para formação musical no coral, levando em conta o contexto 

musical do período (anos oitenta) e sua realidade de educação musical, e procurando 

identificar e popularizar o grupo junto à comunidade fortalezense. 

Pereira e Vasconcelos (2007) apresentam o canto coral enquanto uma prática 

social e educativo-musical, trazendo benefícios para o desenvolvimento pessoal, interpessoal 

e comunitário. A atividade de canto coletivo é uma trama rica de possibilidades formadoras 

do humano e do social.   

No Coral, Izaíra foi gestando um movimento educativo musical que contemplava 

não só os coralistas, mas também a comunidade que iria interagir com o coro, promovendo a 

formação de músicos e apreciadores musicais. Nas palavras da Regente, 
[...] quando eu aprendia a música que a gente ia cantar, eu ensinava porque eles não 
sabiam ler partitura, eles tinham a partitura na mão, mas não sabiam ler, mas eu acho 
que todos eles ficavam muito curiosos de saber. A gente teve muitos cursos pra 
ensinar como era que lia partitura, quem quis aprendeu, quem não quis não 
aprendeu, aliás quem aprendeu foi até ser músico depois (risos). Então a gente fazia 
muitos cursos dentro do coro, eles foram aprendendo a cantar sabendo quem 
estavam cantando, porque estava cantando, o que é que tava sendo dito, e que aquilo 
que eles acumulavam não era deles, era de quem ia receber o coro. Isso foi um 
movimento que foi sendo gestado dentro do coro, e eu acho que esse movimento é 
um método musical que eu acho que é importantíssimo pra acordar o cantor. E eu 
tinha duas coisas na minha cabeça: Todo corpo é corpo cantor e não existe ninguém 
desafinado, pode aprender a cantar. Então essas duas coisas faziam que a gente 
gestasse... Outra coisa, eu já tinha aprendido com os meus aluninhos lá que jovem 
sabe, que jovem tem uma força incrível, então eu tinha de contar era como essa 
força, e essa força superava qualquer coisa. Eu acho que o Coral da UFC tinha uma 
estética da força humana, e eu acho que por isso, talvez eu acho que ele tenha sido 
uma escola. Eu acho que foi assim que a gente foi descobrindo. 

 

Izaíra ainda destaca que o Coral foi escola, não apenas para os coralistas e para o 

público, declarando: “o nosso Coral foi uma escola, e eu fui aluna desse Coral. Eu tinha uma 

função de ser regente, mas eu fui aluna”. 

Para Izaíra, o Coral foi uma escola que se construiu paulatinamente e que, ao lado 

do trabalho no grupo, sempre houve uma luta para a constituição de uma escola acadêmica de 

música. Nesse sentido, Orlando Leite, Katie Lage e Izaíra Silvino pensaram nisso e 

trabalharam com esse fim. Entretanto, não conseguiram ver efetivado seu objetivo, devido às 

conjunturas desfavoráveis à instituição e ao reconhecimento da Arte na Universidade. Mais 

adiante, em um novo contexto e conjuntura histórica, já no século XXI, Elvis Matos 
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encontraria o momento oportuno para finalmente ver criado e efetivamente instalado o Curso 

de Educação Musical da UFC150. Segundo a maestrina:  
Ao lado do Coral sempre ouve uma luta pra que houvesse uma escola 
academicamente falando, sempre. Orlando Leite pensou isso e trabalhou pra isso; 
Katie Lage pensou isso e trabalhou pra isso; eu pensei isso e trabalhei pra isso; o 
Elvis pensou isso e trabalhou pra isso e trouxe mais gente, aí teve um momento 
histórico que foi fundamental pra que isso florecesse e fosse embora. É tarde ou é 
cedo? Não sei, mas foi um momento muito importante, porque nasceu uma escola 
importantíssima. [...] Então eu acho que nasceu num momento preciso, onde tinha 
uma pedagoga como pró-reitora de graduação151, onde tudo se abriu, onde tem gente 
que sonha da mesma forma, jovem que quer que a Universidade se expanda, acho 
que chegou no momento certo, com as pessoas que eram certas pra fazer aquilo 
naquele momento. 
 

O Curso de Educação Musical iniciou sua primeira turma no ano de 2006 e teve 

seu projeto de criação elaborado por uma equipe de professores152 que idealizaram a proposta 

do curso, na qual o Professor Elvis de Azevedo Matos foi o seu relator. A espinha dorsal do 

curso é a expressão vocal coletiva (seu eixo condutor é o canto coral).153 Assim, o professor 

de música formado pela UFC deve adquirir conhecimentos sobre educação, música e prática 

docente com o objetivo de dar continuidade, no século XXI, ao projeto de multiplicação de 

corais implantado por Izaíra Silvino desde os anos oitenta, criando vida musical nas escolas 

de Fortaleza e do Ceará (MATOS, 2008, p.68). 

Segundo Izaíra, foi fundamental a introdução da disciplina de Arte e Educação no 

currículo acadêmico da FACED, pois ali estaria se plantando sementes que contribuiriam para 

o processo de geração do Curso de Educação Musical da UFC. Além disso, a mesma destaca 

a importância de ter sido estudante de Direito para perceber e ter a atitude de trilhar um 

caminho que levasse a institucionalização do saber artístico musical na UFC, e assim, fazendo 

jus à luta pelo reconhecimento da Arte enquanto campo de saber acadêmico. Segundo a 

Professora: 
[...] o saber da Arte na academia... tenho certeza que foi fundamental a Faculdade de 
Educação ter criado a disciplina de Arte Educação, e eu tenho a felicidade de ter 
sido esse instrumento de estar lá... porque eu acreditava, eu estudei isso. Eu acho 
que o fato de eu ter tido feito o Direito me deu um saber que fez construir e perceber 
isso. Os outros artistas eles não tinham muito esses saberes pra entender como era a 
construção da Universidade naquela hora, é uma roda. Nós somos sementes, 

                                                 
150O Curso de Educação Musical (hoje Música – Licenciatura) foi criado por meio da Resolução nº 5, de 

setembro de 2005, assinada pelo Reitor Professor René Teixeira Barreira (MATOS, 2007). 
151Professora Ana Maria Iório Dias. 
152A Professora Maria Izaíra Silvino também esteve presente nas discussões para a concepção do projeto 

pedagógico do Curso de Educação Musical.  
153Segundo Maura Penna (2001, p.120), apesar dos PCN-Arte referendarem o canto como uma atividade já 

existente no currículo escolar, o potencial formativo musical da atividade coral ainda não tem recebido a 
devida atenção para esta sua característica fundamental: proporcionar o desenvolvimento coletivo musical 
por meio de atividade de fácil acesso, no sentido de não demandar altos gastos financeiros para seus 
trabalhos. Para a autora, os PCN-Arte não contemplam a finalidade educativa do canto.  
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sementeiros e colhedores. Eu acho que a Universidade Federal do Ceará me fez e eu 
fiz a Universidade, também com ela. 
 

Para a Regente Izaíra Silvino, o Canto Coral possui uma dimensão formadora 

essencialmente humana, no qual cada indivíduo torna-se importante não pelo que é, mas pelo 

que é capaz de fazer pelo coletivo, pela sua atitude compartilhadora de fazeres e saberes. 
Eu digo que o fazer mais sagrado que existe, que a humanidade criou como 
construção de humanidade é o coro. Todas as atividades artísticas são atividades de 
formação da sensibilidade, mas o coro é de uma sensibilidade de humanidade, onde 
quem é muito vaidoso aprende o tamanho da sua vaidade, e porque que precisa ou 
não precisa ser vaidoso; quem é muito inibido aprende que não pode mimar sua 
timidez, porque então não pode cantar no coro; quem é muito sabido aprende que 
seu saber só vale se for ensinado pros outros. Então é um fazer artístico, humano e 
formador de humanidade. Uma humanidade anunciada, eu acho. E toda comunidade 
humana de todos os tempos tem coro, tem blocos sonoros feitos por gente, igual aos 
animais. 
 

Nesse sentido, podemos considerar que o Coral teria contribuído para a 

desmistificação do fazer musical? Romperia com a ideia de que o fazer musical seria um dom, 

um privilégio de poucas pessoas? 

É bastante comum ouvirmos opiniões deste tipo: “aquele violinista tem talento 

musical, ele recebeu o dom para ser um excelente músico”. Afirmações desse tipo conferem 

um caráter natural e místico ao fazer musical, pois o talento seria manifestado como uma 

qualidade condicionada geneticamente, enquanto que o dom apresenta-se como uma espécie 

de dádiva (presente, dote) divina. Assim, o gênio musical é condicionado pela sua natureza 

como alguém com talento e dom para Música. Segundo Mantel (2010, p. 17-18), o conceito 

de talento 
[…] a menudo se emplea en el sentido de que una persona alcance sin reflexionar, 
de manera rápida e intuitiva, y aparentemente sin esfuerzo, un objetivo inalcanzable 
para los demás o solo alcanzable con un gran esfuerzo. El talento se considera 
asimismo con frecuencia una cualidad condicionada genéticamente. […] Con 
frecuencia, con el concepto de talento se asocia la idea de que el éxito se consigue 
con poco esfuerzo y poco conocimiento, por así decir, como un “don”. El artista de 
talento acierta inconscientemente y de acuerdo con leyes que no tiene por qué 
conocer. […] La valoración de un talento será en general tanto más positiva cuanto 
menor sea el extenuante “trabajo mental” que implique, para lo cual en los círculos 
musicales suele emplearse el concepto de Verkopft.154 Podría en consecuencia 
inferirse de ello lo siguiente: cuanto menos se piensa, mejor se interpreta la música. 
 

Pode-se considerar que esse modo de ver o fazer musical acaba, de certo modo, 

por desconsiderar a importância do processo educativo para a formação do músico, pois o ser 

musical será um ser em si, já que possuiria naturalmente dotes de musicalidade. Essa é uma 

visão preconceituosa e excludente em relação ao papel social e humano concebido pela visão 

que temos hoje da Música, pois aquela trata a música situando-a em uma espécie de patamar 

                                                 
154Verkopft (da língua alemã), é uma expressão coloquial que pode ser entendida como “demasiado cerebral”. 
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divino, o qual apenas os eleitos teriam acesso e merecimento de representá-la. Conferir essa 

visão mística à Música hoje em dia é inaceitável, frente ao potencial socializador e 

humanizador que sabemos possuir a arte dos sons. 

As experiências realizadas no grupo, destacadas por Izaíra e também por ex-

coralistas, apontam para esta característica da atividade de canto coral: a de proporcionar esse 

processo de desmistificação do saber-fazer musical, pois a posição assumida pelo Coral na 

década de oitenta, de aproximar-se da cultura popular, pode ser considerada uma atitude de 

ruptura com a visão de que manifestações como a do canto coral seriam privilégios, no 

sentido de serem acessíveis ou válidos apenas para alguns indivíduos ou grupos determinados, 

em detrimento da maioria. 

A narrativa de uma ex-integrante do grupo corrobora com a consideração de que a 

atividade no Coral contribuiria para que o fazer musical pudesse deixar de ser encarado como 

um mistério, como um privilégio para poucos, dessa forma, contribuindo para o 

desenvolvimento de um trabalho desmistificador da música.  
Mas nós não sabíamos, não tínhamos formação em leitura de partitura, a gente 
trabalhava muito a harmonia, a própria estética do canto. Inclusive eu penso, isso 
nunca foi muito verbalizado, mas eu acho que a Izaíra tinha em mente que para você 
cantar no Coral você não necessariamente tinha que ser um músico, que com uma 
atividade tão acessível, e ela podia ser bela sem que você fosse um profissional, sem 
exigir que você tivesse leitura de partitura.155 
 

Nesse trecho de depoimento, a coralista apresenta a ideia de que o canto coral 

torna acessível o fazer musical. Podemos considerar que a atividade coral contribui para que 

se faça música a partir da musicalidade que as pessoas apresentam e, apesar da coralista 

afirmar que os coralistas, ou a sua maioria, não eram músicos profissionais, podemos dizer 

que foram músicos, no sentido de que puderam fazer música e também aprender música.  

De acordo com Oscar Zander (2003), uma das características encontradas entre os 

sujeitos que constituirão um grupo de canto coral é, em geral, a pouca formação musical. 
O regente de coros enfrenta, geralmente, um grupo com menos base musical. [...] O 
regente de coros não só é uma pessoa que rege um grupo, mas principalmente 
alguém que deverá dar ou completar a formação musical de seus cantores e, com 
estes, moldar a música (p.147). 
 

Nos termos de Zander podemos perceber que seria próprio da atividade de coro 

proporcionar certa formação musical aos coralistas. No entanto, no Coral da UFC é possível 

destacar alguns diferenciais, pois a partir da atuação de Izaíra no grupo, foram mobilizadas 

diversas ações educativo musicais como os projetos de multiplicação de corais e os Nordestes 

– Encontros Musicais da UFC.  
                                                 
155Entrevista com Mônica Façanha Farias em 22/07/2009. 
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Ainda podemos destacar a percepção de outra coralista, observando que o 

“analfabetismo musical”, no sentido da falta do conhecimento da leitura e escrita musical não 

ser um fator excludente do sujeito que pretende participar de um coral, havendo, ainda, o 

cuidado de proporcionar fazeres e saberes musicais aos participantes do grupo: 
[...] os coros são feitos geralmente quando você pega uma pessoa que sabe e que 
repassa a parte de cada naipe, não exige exatamente que a pessoa saiba ler, não que 
você dê a partitura e a pessoa saiba. Mas ao mesmo tempo que era assim, havia essa 
preocupação com a formação156. 
 

Assim, o espaço formativo do Coral da UFC (e da atividade coral em geral) foi/é 

um lugar de interação e de colaboração, os quais são valores adquiridos por Izaíra na 

convivência familiar numerosa, contando com a constante ação de compartilhar, e que 

procurou partilhá-los com seus coralistas. Dessa maneira, observamos que é inerente à 

atividade coral o trabalho coletivo e cooperativo. Finalizamos este capítulo com a fala de 

Izaíra que expressa uma síntese de seu processo formativo e de descoberta enquanto artista-

regente-educadora. 
Eu sou o resultado de tudo que eu encontrei na vida, de todas as pessoas importantes 
que sabiam muito, e até das que não sabiam, porque elas me ensinavam como era 
que eu não deveria fazer. Então era um grande aprendizado saber como era que eu 
não deveria fazer sem você precisar experimentar, porque eu tenho certeza que elas 
tomaram consciência que não era pra fazer daquele jeito. Não tiveram as professoras 
que eu tive, nem o pai e a mãe que eu tive (risos). Não descobriram, mas graças a 
Deus eu descobri... Então o Coral da UFC também foi assim. Já sabia Paulo Freire, 
já sabia o que era o Coral da Universidade Federal do Ceará, já sabia que a 
Universidade tinha um lema: “chegar ao universal pelo regional”, já sabia que era 
impossível eu cantar o que o Orlando Leite Cantava com o Madrigal dele que era só 
de professores, já sabia que era impossível fazer como a Katie Lage fazia porque ela 
viveu numa época que ela tinha muito mais apoio logístico da administração da 
Universidade, e eu não tinha. Era ilustre desconhecida entrando pra fazer o Coral, eu 
sabia que o Reitor Paulo Elpídio tinha me visto regendo, sabia que o B. de Paiva, 
que tomava conta da arte, tinha me visto regendo, e eu tinha até trabalhado com o B. 
de Paiva, então o que é que eu fiz, fui tentar fazer um coral que chegasse ao 
universal pelo regional... Música Brasileira, Música Popular Brasileira. Fui olhar os 
arranjos que tinha, dificílimos, nem parecia que era Música Popular Brasileira. Aí 
fui inventar de fazer arranjo, arranjar gente pra fazer arranjo. Então o Coral, quando 
eu comecei, Dona Vanda Ribeiro Costa fez arranjo, eu fiz arranjo, o professor 
Orlando Vieira Leite fez arranjo, os próprios coralistas fizeram, Tarcísio José de 
Lima foi descoberto como arranjador de coral, fazendo arranjo pro Coral da UFC, 
porque ele já tinha sido meu colega eu sabia da grandeza dele. E assim nós fomos 
nos descobrindo, como fazer um coral que fosse nosso, que fosse de todos os 
coralistas, que fosse da cidade, que fosse amado pela cidade. 

                                                 
156Entrevista com Gigi Castro (Giselda Maria de Castro Lima) em10/07/2009. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A trajetória de vida da Maestrina Izaíra Silvino, traçada neste trabalho, nos sugere 

relacioná-la com a figura do pirata apresentada por Larrosa (2002). Nesse sentido, a Regente, 

como sujeito da experiência, aproxima-se dessa figura como alguém que se expõe a situações 

indeterminadas (atravessando um espaço indeterminado e perigoso) que lhe põe à prova, mas 

que também criam oportunidades para a realização de algo, buscando nelas sua ocasião. 

Como pirata, Izaíra se portou quando aceitou o convide de B. de Paiva para 

assumir a regência do Coral da UFC, enfrentando as críticas de alguns membros da chamada 

elite musical de Fortaleza. Foi pirata ao ir de encontro ao establishment acadêmico para que a 

Arte alcançasse seu devido reconhecimento como fazer e saber na Universidade. Esse 

reconhecimento constituía uma dívida histórica da instituição cearense para com as artes, que 

desde os primórdios de sua implantação, tendo à frente o Reitor Martins Filho, contava com a 

atuação de artistas em seu meio, dentre eles o Maestro Orlando Leite, um dos pioneiros na 

luta pela institucionalização da Música na academia. 

Izaíra Silvino tomou parte da história da música na UFC deixando um traço 

marcante de sua personalidade: o envolvimento com a realização de atividades coletivas, 

dentre essas, as práticas que enfatizam a educação musical coletiva, como é o caso do canto 

coral. Essa foi a base de seu trabalho realizado na Universidade como Maestrina e Educadora 

Musical, constituindo o Coral da UFC em uma escola em serviço, onde nasceram: cantores, 

regentes, educadores musicais, que contribuíram para semear a música coral na comunidade 

acadêmica e não acadêmica cearense. Assim, no Coral, Izaíra foi gestando um movimento 

educativo musical que contemplasse não só os coralistas, mas também a comunidade que iria 

interagir com o coro, promovendo a formação de músicos e apreciadores musicais. 

É possível considerarmos o Coral da UFC, seja sob a regência de Orlando Leite, 

Katie Lage, ou Izaíra Silvino, uma escola de formação musical e também humana, devido ao 

caráter intrinsecamente socializador e integralizador do canto coletivo. Destaca-se, na 

trajetória do grupo, a atuação de Izaíra Silvino, que revolucionou o trabalho que vinha sendo 

realizado no coro, pois, além de proporcionar uma “cara” nova ao grupo, a Maestrina foi uma 

“(re)gente semente” que semeou (re)gentes sementes, os quais disseminaram o saber-fazer do 

canto coletivo pelas plagas cearenses. Citem-se, entre outros: Lili (Aurelice) Lima Souza, 

Elvis de Azevedo Matos, Luis Carlos Prata, José Brasil de Matos Filho. Para isso, o Projeto 
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de Multiplicação de Corais, desenvolvido durante a década de 1980, foi um marco na difusão 

da atividade coralista na comunidade cearense.  

O trabalho realizado por Izaíra Silvino com a atividade de canto coral na UFC 

acabou por fazer escola, no sentido de deixar o saber-fazer do canto coletivo como legado ao 

processo de constituição e consolidação de uma Educação Musical na Universidade que 

enfatiza e valoriza o potencial formador das manifestações musicais com características 

coletivas. 

Mesmo que o Coral não tenha se configurado como uma escola formal de ensino 

da música, nele constituiu-se um espaço de experimentação do fazer/aprender música, que 

contribuiu para que muitos sujeitos descobrirem-se musicistas, regentes. Os depoimentos de 

ex-coralistas do grupo, os quais fizeram parte de sua trajetória durante a década de 1980, sob 

a regência de Izaíra Silvino, indicam que o grupo constituiu-se em um espaço de 

democratização, de acesso ao saber-fazer musical. Ou seja, é possível pensar que: mais do que 

um grupo musical representante de uma instituição, o Coral da UFC pode ser considerado um 

espaço não-formal de formação musical e de enriquecimento com valores estéticos e éticos. 

Podemos considerar que é próprio da atividade de coro proporcionar certa 

formação musical aos coralistas, que geralmente são leigos em música. Nesse sentido, 

qualquer coral seria uma escola de formação musical, considerando que o canto coral torna 

acessível o fazer musical. Assim, é possível dizer que a atividade coral contribui para que se 

faça música a partir da musicalidade que as pessoas apresentam. 

Todavia, no Coral da UFC ocorreram peculiaridades que podem ser destacadas 

como diferenciais em relação à atividade de coro geralmente realizada, pois a partir da 

atuação de Izaíra no grupo, foram mobilizadas diversas ações educativo-musicais, as quais 

foram desenvolvidas através dos projetos de Multiplicação de Corais, o “Nordeste” – 

Encontros Musicais da UFC e o Ópera Nordestina. A constituição desses espaços formativos 

musicais está relacionada à luta assumida pela Maestrina buscando a institucionalização do 

conhecimento artístico musical na Universidade. No processo de reconhecimento do saber da 

música é possível perceber que Izaíra não esperava as melhores condições para fazer as coisas 

funcionarem, mas começava a atuar a partir do que era possível ser realizado no momento. 

Assim, as atividades de formação musical organizadas e desenvolvidas pela Regente foram 

importantes para a atividade musical consolidar sua presença na UFC.    

Izaíra Silvino protagonizou um processo de ações direcionadas ao reconhecimento 

do saber musical na Universidade, considerando suas possibilidades e limites, atuando no 
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meio acadêmico de maneira que a arte da música não fosse vista apenas como um fazer, mas 

também como um saber na instituição, um campo de conhecimento inserido na universidade.  

Nesse propósito, uma das importantes ações para a inserção da Arte, 

especialmente a Música, como conhecimento na academia foi o ingresso de Izaíra Silvino 

como professora da disciplina de Arte e Educação implantada no currículo do curso de 

Pedagogia da FACED, em 1987, quando a mesma tomou consciência de que a 

institucionalização do saber musical poderia ser concretizada a partir de sua introdução em 

um departamento da UFC. Essa lucidez da Professora, teria se constituído pela sua busca de 

entendimento da organização político-administrativa da instituição universitária, tendo a sua 

formação no Curso de Direito contribuído para a sua percepção dessa realidade organizativa 

da Universidade, o que permitiria perceber uma maneira de concretizar a formalização do 

ensino de música na Universidade. 

Nesse processo, Izaíra procurou meios de ser reconhecida não somente como 

artista, mas como artista-educadora, educadora musical. Para alcançar o intento de tornar a 

música um saber-fazer acadêmico, como professora da Faculdade de Educação, no ano 1988, 

Izaíra já havia elaborado um Projeto de Criação e Implantação do Departamento de Arte da 

UFC, contando com a consultoria dos professores Orlando Vieira Leite e Hans Joaquin 

Koellreutter, e a colaboração das professoras Elba Braga Ramalho, Luiza de Teodoro, Leilah 

Carvalho Costa e Vanda Ribeiro Costa. Entretanto, tal projeto não foi concretizado, pois a 

conjuntura político-administrativa da UFC não era favorável ao processo de implementação 

da institucionalização e ao reconhecimento da Arte na Universidade.  

Entretanto, a atuação de Izaíra deixou ressonâncias nas atividades artístico-

educativo-musicais na UFC. Pois, em um novo contexto e conjuntura histórica, já no século 

XXI, mais precisamente em setembro de 2005, Elvis Matos (ex-coralista do Coral e ex-

bolsista da Casa de Cultura Artística, o qual presenciou as diversas ações protagonizadas pela 

Maestrina na Universidade), encontraria o momento oportuno para finalmente ver criado e 

efetivamente instalado um Curso de Educação Musical na UFC, que iniciou a primeira turma 

no começo do ano de 2006. O projeto de criação do curso foi elaborado por uma equipe de 

professores (contando inclusive com a colaboração da Professora Izaíra) que idealizaram a 

proposta do curso: a expressão vocal coletiva como a espinha dorsal do curso, apresentando a 

atividade de canto coral como seu eixo condutor, constituindo-se a voz como instrumento 

essencial de trabalho do educador musical. Assim, a postura pedagógico-musical de Izaíra 

Silvino trouxe reverberações ao projeto do Curso de Música da UFC e na sua atual política de 

formação de professores. 



157 
 

Percorrer a história de vida de Izaíra permitiu desvelar como seu projeto de 

educação musical e canto coral foi-se delineando a partir de experiências que foram 

construindo sua percepção e concepção sobre o que deveria/poderia ser o canto coral. Nesse 

percurso, é possível observar que o processo de aprendizagem está além do ensino formal, 

perpassando os âmbitos não-formais e informais, os quais se apresentam como meios 

importantes à formação do sujeito. 

Nesse sentido, o seu contato com manifestações, de caráter coletivo, da cultura 

popular e folclórica, como: blocos de carnaval, bumbas-meu-boi, cantorias, cocos, pastoris, 

maracatus, procissões, quermesses, reisados, nas quais era visto o canto e o constante 

movimento (dança) das pessoas, contribuiu de maneira fundamental para a musicista adquirir 

a compreensão de que o canto coral também poderia manifestar movimentações juntamente 

com o cantar. A partir desta visão musical, no Coral da UFC, Izaíra passou a questionar a 

postura tradicional de apresentação dos corais, que descaracterizavam o fazer da música, uma 

“arte que tem tanto movimento na estrutura interna dela”, pois nos coros tradicionais o cantar 

era realizado sem movimento.  

As experiências realizadas no grupo destacadas por Izaíra e também por ex-

coralistas apontam para esta característica da atividade de canto coral: a de proporcionar um 

processo de desmistificação do fazer/saber musical, pois a posição assumida pelo Coral na 

década de oitenta, de aproximar-se da cultura popular, pode ser considerada uma atitude de 

ruptura com a visão de que manifestações como a do canto coral seriam privilégios, no 

sentido de serem acessíveis ou válidos apenas para alguns indivíduos ou grupos determinados, 

em detrimento da maioria. A atividade de canto coletivo possui uma dimensão formadora 

essencialmente humana, na qual cada indivíduo torna-se importante não pelo que é, mas pelo 

que é capaz de fazer pelo coletivo; sendo cada uma das vozes, seja “pequena ou grande”, 

igualmente importante para a expressão da obra apresentada; pela sua capacidade de 

harmonizar-se com as diferenças entre os integrantes do grupo; e pela sua atitude 

compartilhadora de fazeres e saberes, estimulando o desenvolvimento do espírito cooperativo 

(outra importante característica da personalidade de Izaíra constituída em sua história de vida, 

quando em seu processo de formação humana experienciou a vivência de constante 

compartilha com seus irmãos e irmãs). 

Essa postura introduzida por Izaíra no Coral trouxe a atitude de rompimento com 

o paradigma do talento, isto é, de que algumas pessoas nascem para ser músicos. Segundo a 

mesma, a equipe de seleção do grupo levava em conta mais do que qualidades técnicas, 

buscando nos candidatos qualidades individuais que contribuiriam para a continuidade da 
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qualidade grupal do coro. Assim, procurava-se observar a musicalidade, a sociabilidade e a 

situação social dos coralistas selecionados, buscando, dessa maneira, “a pessoa cantante que 

melhor compartilharia a realidade vivida, naquele momento do Coral” (MORAES, 2007, 

p.145-146). 

Tal postura repercute no processo seletivo atual adotado pelo Curso de Música – 

Licenciatura, da UFC, o qual seleciona seus alunos pelo processo regular de concurso 

vestibular (atualmente pelo ENEM), sem a necessidade de realização de teste de aptidão 

musical. Dessa maneira, o curso almeja criar oportunidades de estudos musicais sem cobrar 

dos candidatos certa formação musical prévia, pois sabemos que, na realidade fortalezense, 

grande parte dos músicos não possuem sequer formação escolar em música, e nem o 

conhecimento técnico-musical é acessível a todas a pessoas, pois não existe escola pública de 

música em nível fundamental, então a cobrança de certa formação musical dos interessados 

em ingressar no curso seria, no mínimo, injusta, exclusora e incoerente. 

Até o presente momento, os trabalhos realizados que abordaram o Coral da UFC 

como temática, dentre eles: Matos (2008), Moraes (2007) e Schrader (2002), apontaram 

experiências vividas no grupo durante os anos 1980 que permitiram o caracterizar como um 

“coral-escola”. Entretanto, focar a “luz” em Izaíra para iluminarmos parte da história da 

Educação Musical na UFC veio contribuir para preenchermos uma lacuna deixada pelas 

discussões desses pesquisadores, e que diz respeito à elucidação que necessitava ser realizada 

sobre o processo de constituição de um “projeto” de educação musical desenvolvido por 

Izaíra junto ao Coral, e que deixou a “marca” de Izaíra em valorizar a Música enquanto meio 

essencialmente formador do humano, desenvolvendo a sensibilidade do ser, para que esse não 

fique preso ao âmbito da racionalidade. Para desvelar tal trabalho feito pela Regente, acredita-

se que foi de suma importância construir uma descrição e reflexão relacionando a história de 

vida da Regente e a sua atuação como maestrina no coro. Essa aproximação permite revelar 

os traços de personalidade da protagonista/regente manifestados pelo grupo. 

O trabalho realizado por Izaíra, nos anos 1980, a frente do Coral da UFC buscou 

atender muito mais do que as dimensões técnico-musicais, pois enfatizou, principalmente, o 

caráter social da música, quando se destacou pela adoção de um repertório que manifestasse a 

cultura popular, local e regional, cantando músicas que expressassem o lema da Universidade: 

“O universal pelo regional”. E como atingir esse ideal? Ora, fazendo música que manifeste a 

cultura de seu povo! Cantando a partir do jeito de cantar brasileiro e de sua musicalidade. 

Assim, quem assistia uma apresentação do Coral poderia se identificar com o trabalho 
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artístico musical apresentado pelo grupo, compreendendo a sua mensagem, que naquele 

período era de manifestar a busca pela liberdade político-cultural que fora retirada dos 

brasileiros desde o golpe militar de 1964. 

Aparentemente a formação de Izaíra no curso de Bacharelato em Ciências 

Jurídicas e Sociais da UFC não apresenta relações com o trabalho artístico-educativo musical 

realizado por ela, no entanto, na Faculdade de Direito, Izaíra conquistou intelectualmente uma 

dimensão política/social que contribuiu para sua formação humanística em direito, a qual está 

relacionada à sua responsabilidade social, sendo orientada para a compreensão do direito para 

a dignificação da pessoa humana.  Este aspecto vai ao encontro do zelo pela coisa pública 

aprendido com o pai e se expande através do trabalho artístico e educacional da musicista. 

Nesse sentido, finalizamos esta viagem de formação humano-musical destacando 

a música Júlia Coveira, de autoria de Izaíra Silvino, a qual expressa por meio dos seus versos, 

melodia e harmonia, a peleja da vida de Júlia (coveira), viúva de nove filhos, que teve de 

assumir o posto de coveiro deixado pelo falecido marido, na cidade de Morada Nova. História 

que tocou Izaíra de tal maneira que seu sentimento virou canção, saindo letra e música juntos, 

como declarou a Regente: “Era a forma que eu tinha para mostrar as ‘Júlias’ de minha terra e 

fazer vibrar sua força pelo mundo e denunciar o abandono social de minha gente”. 
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JÚLIA COVEIRA 

(IZAÍRA SILVINO) 

 

Júlia coveira, cava a cova, 

Cava a vida, Júlia 

Júlia coveira, cava a cova, 

Cava a vida, e os juros 

São nove filhos, nove vidas, 

Noves fora, nada, 

Fora os vivas da fome na Júlia. 

Ó quantas covas, quantos corpos, 

Quantos homens, quantas júlias 

Que são vivas, se enterram 

Se aterram... 

Júlia coveira, cava a cova, 

Cava a vida, Júlia, 

Até o fundo de uma cova 

Que é o que sobra dessas júlias 

De nove filhos, nove vidas, 

Tantas juras, tantos juros 

Que são mortes, 

São a vida dessas júlias. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO TEMÁTICO PARA NARRATIVA (HISTÓRIA DE VIDA) 
 
Nome do entrevistado: Maria Izaíra Silvino Moraes 
Local e data da entrevista:  
 
Trajetória formativa 
 

1. Família 

1.1. Origem: Seu nome; nomes do pai e da mãe; local e data de nascimento; se têm irmãos e 
irmãs, quantos são; qual era o trabalho dos pais; qual era a situação econômico-social da sua 
família. 
1.2. Rotina doméstica: a organização da casa; as tarefas domésticas. 
1.3. Relações gerais com os pais e irmã(o)s: o diálogo; o afeto; o conflito. 
1.4. Lazer na infância: Com quem brincava; quais as brincadeiras/diversões/jogos/esportes; 
passeios. 
1.5. Atividades da família: 
1.5.1. As visitas; as festas; a religião; 
1.5.2. Seu pai ou sua mãe se interessavam por política? Qual o contexto político-social no 
qual você viveu com sua família?  
1.5.3. Havia algum instrumento musical na casa? Quem tocava? Quem cantava? Sua família 
fazia música em conjunto?    
 

2. Processo educativo: 

2.1. Familiar: contribuições do pai, da mãe e irmã(o)s – disciplina; valores; gostos; costumes; 
práticas; conselhos; advertências; leitura. 
2.2. Escolar: Teve aulas com alguém antes de ir para a escola? Quais tipos de escola 
frequentou (pública, privada, religiosa)? O que você achava da escola? E dos professores? 
Quais professores contribuíram de forma mais marcante para sua formação? Quais teriam 
contribuído para sua escolha de também trilhar o caminho de professora? Com quais 
disciplinas se identificava e com quais não? Seus pais acompanhavam seus trabalhos 
escolares para casa?  
2.3. Acadêmico/Universitário: Curso(s); disciplinas estudadas; professores que foram 
essenciais para sua formação; amizades.  
2.4. Musical: cursos; professores; influências musicais recebidas; experiências musicais 
vividas em contextos não-formais e informais, como no cotidiano familiar, entre amigos, em 
coros, nos bares, nos festivais, na escuta do rádio e gravações etc. 
2.5. Outros meios/espaços formais e informais de aprendizado: aulas particulares, cursos; 
oficinas seminários, encontros, congressos, palestras etc. 
 

3. Itinerários (viagens): 

Experiências itinerantes: contatos com novos saberes e fazeres; novas informações, 
pensamentos e imagens.  
 

4. Vivências culturais:  

Eventos; apresentações; grupos/conjuntos nos quais participou. 
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5. Trabalho 

5.1. Experiências na escola formal: 
Quando e onde você começou a ensinar; como você percebia o papel do professor na 
escola/sociedade; enquanto professora de Educação Artística no ensino regular, como foi 
concebida a sua visão pedagógica; quais autores e ideias pedagógicas serviram de base para 
sua atuação como educadora; como foi construída a sua concepção de formação; qual a sua 
concepção de ensino de música/arte e como foi constituída essa concepção; qual a função 
social da arte. 
5.2. Coral da UFC: 
Influências (músicos, educadores; que ajudaram a pensar/fazer um projeto/programa de coral-
escola); ideias e ações implementadas no Coral UFC durante sua atuação como regente com 
vistas a desenvolver um “projeto/programa” de educação musical no grupo (coro cênico; 
Projeto de Multiplicação de Corais; Casa de Cultura Artística; Nordeste – Encontros Musicais 
da UFC; Projeto Ópera Nordestina); o contexto político (abertura política - redemocratização) 
influenciava de algum modo o trabalho do Coral; como os projetos desenvolvidos junto ao 
Coral buscavam contribuir para a implementação do reconhecimento da Educação Musical na 
UFC, como um conhecimento acadêmico. 
5.3 FACED: 

Quando e como foi sua aproximação com a Faculdade de Educação da UFC; as reuniões para 
estudo e sistematização das ideias visando o reconhecimento e a implantação da Educação 
Musical na Universidade contou com a participação/parceria de Educadores Musicais e 
também Pedagogos, essas reuniões aconteciam na FACED, ou havia outros espaços de 
discussão; como foi o processo de reconhecimento da Arte (Arte Educação) como 
componente curricular na FACED, e qual a sua contribuição nesse processo; como foi a 
experiência de criar e atuar no Coral da FACED; 
5.4 Curso de Música no Campus do Cariri: 

Falar sobre o retorno como Aposentada-Voluntária para a implantação do Curso de Música no 
Campus do Cariri; qual a importância, qual o significado dessa experiência mais recente de 
participação na construção do Curso de Música no Cariri, atuando como: Coordenadora, 
Professora e Pesquisadora. 
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ANEXO A – PROGRAMA DE APRESENTAÇÃO DO “RECITAL KATIE LAGE DO 
CORAL DA UFC”, REALIZADO EM 1983 
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ANEXO B – LETRA DA MÚSICA “A LIÇÃO DO PINTO” 

 

A LIÇÃO DO PINTO157 

Vamos, meu irmão 
A grande lição 

Vamos aprender 
É belo o instinto 

Do pequeno pinto 
Antes de crescer 

 
O pinto dentro do ovo 

Está ensinando ao povo 
Que é preciso trabalhar 
Bate o bico, bate o bico 

Bate o bico tico-tico 
Pra poder se libertar 

 
Vamos, minha gente 
Vamos para frente 
Arrastando a cruz 
Atrás da verdade 
Da Fraternidade 
Que pregou Jesus 

 
O pinto prisioneiro 

Pra sair do cativeiro 
Vive bastante a lutar 
Bate o bico tico-tico 
Pra poder se libertar 

 
Se direitos temos 

Todos nós queremos 
Liberdade e paz 

No direito humano 
Não existe engano 
Todos são iguais 

 
O pinto dentro do ovo 

Aspirando um mundo novo 
Não deixa de beliscar 
(...) No direito humano 

Não existe engano 
Todos são iguais 

 

                                                 
157Poema e música de Patativa do Assaré e arranjo de Izaíra Silvino (apud MATOS, 2008, p.145-146). 
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ANEXO C - PROJETO DE CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARTES DA UFC – 
1988/89 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projeto – CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE ARTE DA UFC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1988/1989 
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Projeto – CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARTE DA UFC 
 
 
 
 

1 DADOS GERAIS 
 

1.  Períodos – 1988/1989 em diante 
 
o  Etapas - I. Implantação do setor de SEMIOLOGIA. 

                 1988 – Semestre II 
 
             II. Implantação do Centro de atividades 
Lúdicas 1988 – Semestre II (em Convênio com Secretarias 
de Educação do Estado e do Município                  de 
Fortaleza e Departamento de Arte da (Uece). 

 
1. Implantação do Setor de Educação 

Artística 
  1989 – I 

 
 

1. Pessoal envolvido - 
 Coordenação do Projeto: 
 
      Profª. Luiza de Teodoro Vieira (UFC) 
      Prof. Orlando Vieira Leite (UNB) 
      Profª. Elba Braga Ramalho (Uece) 
      Profª. Mª Izaíra Silvino Moraes (UFC) 
      Profª. Vanda Ribeiro Costa (da comunidade) 

Profª.Guaraciara Barros Leal(Séc. Educação CE). 
            Prof. Hans Joachin Koellreutter (USP) 
Profª. Emília Martins Velloso (UFC) 
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DOCUMENTO 1: VERSÃO PRELIMINAR ELABORADA E APROFUNDADA PELA 
EQUIPE NO DECORRER DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO. 
 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
 
 
 
               Usaremos, como fundamentos de nossa 
justificativa, palavras do educador e compositor de nome 
internacional, professor H.J.Koellreutter, por corresponderem 
elas às aspirações do grupo que propõe este Projeto e, 
principalmente, por corresponderem, no nosso entender, às 
aspirações, conscientes ou não, da nossa comunidade. 
 

a)”Por Cultura entende-se, hoje, a    
totalidade dos esforços e empenhos dos seres 
humanos, dos seus objetivos de vida a serem 
determinados e realiza-                 dos 
dentro de um determinado ambiente natural e 
social. 
  O homem fixa esses objetivos - em parte 
consciente, em parte inconscientemente – para 
melhorar sua situação ou suas circunstâncias 
vitais, sendo                  que esse 
melhoramento pode ter lugar na área da ética, 
da estética, do material ou do social”. 

(H.J.Koellreutter, em “Educação                                 
Musical no Terceiro Mundo: Função,      
problemas e possibilidades”.) 

 
                 Dentro dessa perspectiva, resta-nos fazer 
notar a oportunidade histórica de projetos culturais que 
respondam à crescente demanda das organizações populares que 
marcam a vida social do Brasil, bem como à crescente 
desvitalização das escolas de nosso sistema educacional. 
 
                 Todos os dias, nesta cidade de Fortaleza e 
demais cidades da Região Nordestina, pela qual domos 
indiretamente responsáveis, nascem grupos que se propõem aos 
mais variados objetivos que, muitas vezes, se esgotam na 
procura de soluções imediatistas. Isso os transforma em alvos 
fáceis de explorações demagógicas e de duvidosos interesses, 
disfarçados ou não. Interessa-nos, enquanto educadores 
profissionais, incentivar os participantes desses grupos 
populares à criação e aproveitamento de situações que promovam 
um desenvolvimento humano mais amplo e mais livre. 
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               Dói em nós, e muito, a situação de nossas 
escolas, sobretudo das escolas públicas. Seus objetivos se 
limitam, falta à escola um horizonte mais largo, fruto de uma 
maior consciência de seu papel de “animadora da 
comunidade”.Essa abertura, acreditamos, seria a única saída e 
da eficiência verdadeira do sistema escolar. 
 
   b) “ Estou convencido de que, nas culturas de 
massa, somente a transformação de Arte em Arte funcional – 
aplicada a atividades extra artísticas – arte utilitária, 
portanto, poderá assegurar sua função  social no Terceiro 
Mundo e contribuir para a superação da crise que caracteriza 
todos os períodos de  transição. 
 
                         (Idem) 
 
   Sentimos, diante da realidade deste “cultura de 
crise”(convém não esquecer que os ideogramas chineses para 
crise significam “perigo”e “oportunidade”), que a Universidade 
não pode mais se omitir de abrir seus horizontes para a 
percepção de seu papel de “animadora cultural”. Cabe-nos, a 
nosso ver, a tarefa de, na área de educação, integrar a Arte, 
sistemática e profundamente, como instrumento privilegiado de 
fornecimento de meios de expressão, de comunicação e coesão 
grupal, de alargamento e clarificação de consciência,não só 
para o serviço dos grupos, institucionalizados ou não, da 
comunidade exterior, como para a própria comunidade 
universitária. 
 
   Daí propormos a planejarmos a criação de um 
Departamento de Arte, com a seguinte estrutura: 
 
   a)Um setor de SEMIOLOGIA – este setor, 
tipicamente universitário, servirá de fundamento aos que 
desejarem refletir em profundidade sobre suas atividades 
de músicos, ou artistas plásticos, ou dançarinos, ou 
dramaturgos, ou pessoas ligadas ao trabalho de teatro ou de 
cinema, ou artesões.Um objetivo especial do Departamento é a 
fundamentação do trabalho de professores de crianças e jovens 
que desejem faze-lo tendo como principal. O mesmo objetivo 
inclui os animadores culturais de grupos populares. 

 
b) Um setor de EDUCAÇÃO PELA ARTE, com cursos 
livres em todas as áreas, visando complementar a 
formação de professores de Educação Artística, 
de Comunicação e Expressão, de Estudos Sociais, 
Professores Polivalentes, artistas, animadores 
culturais que não queiram ou não possam fazer o 
curso regular. Nesse setor, queremos dar relevo 
a um Projeto de Treinamento Permanente para 
Extensão Universitária. 
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C) Um setor de Atividades Lúdicas, 
permanentemente aberto ao povo em geral, atuando 
em convênios com Secretarias de Educação, de 
Cultura e de Ação Social, por exemplo. 
“Uma verdadeira mudança no ensino e na educação 
do jovem brasileiro não pode ser realizada por 
mais uma assim chamada “reforma do ensino”. Não 
basta multiplicar a quantidade das escolas 
disponíveis, dos equipamentos escolares e dos 
professores ou compra de televisão ou 
computadores para sala de aula. 
Urge uma definição nova, clara e convincente dos 
objetivos da educação, uma mudança radical no 
conteúdo dos programas, no sentido de uma 
atualização de conceitos e idéias, de avaliação 
e de atuação pedagógica.” 
 
             (Ibidem) 
 
 

       Como se pode sentir e perceber, nossa proposta para um 
Departamento de Artes é essencialmente pedagógica. Queremos 
ajudar, com uma fundamentação científica e uma prática 
educativa, a criar uma nova mentalidade e uma nova pedagogia, 
onde a Arte exerça o papel que lhe cabe: o de ajudar o ser 
humano a crescer mental e espiritualmente, integrado com a 
maior consciência possível na sua história, transformando-a na 
medida de suas reais necessidades. Portanto, sentimos que 
seria bastante proveitoso e harmonioso um trabalho em conjunto 
com o setor da Universidade diretamente ligado ao que mais se 
assemelha à nossa ótica. Propomos a criação de um Departamento 
de educação e arte. 
 

“Como instrumento de libertação, A Arte poderia 
tornar-se um meio indispensável de educação, 
pois oferece uma contribuição essencial à 
formação do ambiente humano. Assim, através de 
sua integração na sociedade, A Arte poderia 
tornar-se um fator central da nova sociedade 
para que, pela integração, ela vença a sua 
alienação e sobreviva à sua crise atual” 
              (Ibidem) 
 

       Ao lado dessas considerações, resta acrescentar que a 
história da Universidade Federal do Ceará vem se encaminhado 
para a necessidade de uma resposta institucional a uma 
expectativa gerada por inúmeras realizações no setor 
artístico. Os “Encontros Musicais Nordeste”, o Curso de Canto 



181 
 

Coral, bruscamente interrompido em 1966, o Curso de Arte 
Dramática, que sobrevive em difíceis condições, os Festivais 
de Cinema, tudo isso, em sucessivas avaliações, nos levou a 
constatar que: 
 
 
 
              -há carência de profissionais qualificados em 
relação as necessidades apresentadas, sobretudo tendo em               
vista a multiplicação grupos comunitários com anima-        
dores improvisados, o forte e crescente interesse na               
formação de grupos de canto coral e a necessidade               
que se percebe de uma formação musical e pedagógica               
mais apurada para a maioria dos regentes.O mesmo se               
pode verificar em relação a outras formas de ativi-            
dades artísticas que se manifestam em grande escala; 
 

            -nem na Cidade de Fortaleza, nem no Estado e nem 
na região existe instituição de ensino superior voltada para 
esses estudos; 

 
 

Um departamento de Arte é viável e exequível porque: 
 

          -vem preencher lacunas existentes no campo da 
educação em que a Arte seja um caminho de crescimento 
harmônico para ser humano; 
 

-vem complementar e aprofundar ações já 
desenvolvidas na UFC: Coral, Camerata, Cinema 
Universitário, Curso de Arte Dramática, Teatro 
Universitário, Museu de Arte, Murais Didáticos e 
outras, que tanto projetam a Universidade no 
contexto cultural da região; 
-não implica em contratação de pessoal para suas 
primeiras etapas, já que a UFC tem o pessoal 
necessário para o funcionamento dos primeiros 
cursos a serem ativados. 

 
 

ESTRATÉGIA 
 

 
 1 – Criação do Departamento de Arte, com atividades 
 permanentes e eventuais, para formar animadores culturais 
de  grupos especializados, de escolas e de grupos comunitários 
e  incentivar e orientar atividades de extensão universitária 
de  artistas, professores e pessoas em geral, no Estado do 
Ceará  e, provavelmente, da região Norte e nordeste; 
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 2 – Desenvolvimento de estudos, pesquisas e vivências de 
 Arte, com uma metodologia que concilie os princípios 
científicos com a expectativa e nível das diferentes 
clientelas; 
 
 3 – Instalação de um Centro de Atividades Lúdicas para a 
 população local, com apresentação e colaboração de 
artistas,  debates, oficinas de arte e demais atividades 
que orientem ou  iniciem os interessados de quaisquer 
níveis. 
 
PROCEDIMENTO 
1 – Criação de um grupo de trabalho técnico-administrativo, 
responsável pela identificação de toda e qualquer atividade ou 
pessoa que possa alimentar os diferentes setores, no campo de 
definição da metodologia e/ou do conteúdo programático; 
2 – Implantação de um Curso permanente de Extensão 
Universitária, de Treinamentos e de Cursos Livres de 
atualização para professores da rede de ensino de 1º grau, 
líderes comunitários e animadores de grupos especializados 
(Regentes de Corais, principalmente); 
 
3 – Instalação do setor de Semiologia,com dois cursos de 
graduação: Regência de Coro e Animação Cultural; 
4 – Implantação de projetos de Aplicação (laboratórios para os 
alunos – educadores) quer na Escola de Aplicação da 
Universidade, quer em escolas públicas, mediante convênios com 
as Ses. 
 
 
FASES DE IMPLANTAÇÃO 
 
 
 1 – Instalação do Grupo de Trabalho para a implantação do 
 Departamento; 
 
 2 – Definição, preparação e montagem dos espaços 
institucional e físico, necessários para o funcionamento do 
departamento; 
 
 3 – Escolha das equipes de Coordenação e Fiscalização dos 
 trabalhos de implantação; 
 
 4 – Criação e aprovação de Regimento, Currículos, 
Cronogramas  e Calendário de Atividades da Escola; 
 
 5 – Formação do quadro de professores a partir de 
 remanejamento de alguns professores dos diversos 
 Departamentos da Universidade; 
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 6 – Legalização do departamento, dentro da estrutura da 
UFC; 
 
 7 – Fixação de normas e abertura de inscrições para os 
Cursos  e Atividades. 
 
 
 
DIRETRIZES 
 
 1 – O que virá caracterizar as atividades, Estudos e 
 Pesquisas desenvolvidas no Departamento de Arte, além de 
adequada fundamentação teórica, será a experimentação e 
aplicação e a busca de uma metodologia baseada em técnicas 
mais adequadas para o “fazer artístico”; 
 
 2 – Aluno e Professor ensinar-se-ão; o 1º, sendo parte de 
um  contexto sócio-cultural, com as limitações impostas por 
esse  contexto, mas com um potencial artístico já definido, 
exigirá  uma adequação dos conteúdos programáticos, métodos ou 
 pedagogia à sua realidade individual e coletiva; o 2º, com 
 capacidade artística mais desenvolvida (tanto pela prática 
do fazer quanto os conhecimentos adquiridos) funcionará como 
orientador e animador: “aquele que aprende como o aluno 
ensinar o que ele quer aprender”; 
 
 3 – O aluno leigo (mas que se interessa, que é diletante), 
o  autodidata, o simples amante, o experimentador, o criador 
 (por hobby) terão espaço no Centro de Atividades Lúdicas, 
que  funcionará nos três turnos, obrigará qualquer tendência ou 
 estilo, será “laboratório” dos professores e alunos da 
Escola  celeiro de valores. Não há seleção preliminar para 
entrada neste Centro, mas poderá haver seleção posterior para 
encaminhamento de valores aos demais setores do Departamento 
ou outras escolas especializadas, principalmente nos primeiros 
momentos, quando será dada ao Professor de Educação 
 Artística atenção prioritária; 
 
 4 – No setor de Educação Artística, aquele que já é 
Professor  no sistema escolar, ou pretende sê-lo, 
vivenciará todo o  processo ensino x aprendizagem, a ser 
desenvolvido com o  aluno de 1º e/ou 2º graus. Os cursos Livres 
de atualização  serão “vivos”, dinâmicos. Neste setor, 
haverá uma Escola de  Aplicação, onde jovens e crianças 
viverão as atividades,  produzirão propostas artísticas com o 
acompanhamento do  Professor-Animador. O Professor-aluno do 
setor, além de viver  tais experiências(como método de 
aprendizagem), poderá visualizar e acompanhar a mesma 
experiência na Escola de Aplicação que, no caso, será também, 
“laboratório” do Professor-estudante; 
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 5- O setor de Semiologia cuidará do embasamento teórico 
dos  cursos oferecidos. Para isso, são necessárias cadeiras 
 específicas e matérias ligadas a formação integral do 
artista  como profissional e como ser humano; 
 
 6 – Todos os setores estarão interligados através de 
atividade contínuas(tanto para os alunos dos Cursos Superiores 
como para o grande público) que serão desenvolvidas através de 
um programa, denominado “ENCONTROS COM A ARTE”. Todos esses 
encontros(em forma de Debates, Tira- dúvidas, Recitais, 
Consertos, Conferências, Audição comentada  de discos, vídeos, 
shows,etc.)serão de natureza didática, em  local amplo, de 
facíl acesso, com divulgação maciça  anterior.Antes de cada 
encontro, haverá uma pesquisa em  determinados setores da 
comunidade, para detectar as  carências e dar uma linha de 
prioridades aos assuntos a serem  tratados. Alunos e 
Professores do Departamento e Cursos  Livres, e/ou Grupos ou 
Pessoas convidadas, realizarão os  programas. 
 
DOCUMENTO DOIS, COMPLEMENTO OU CONTINUIDADE DO DOCUMENTO 1 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
 
 Em 1982, com o “NORDESTE 82 – I Encontro Musical da UFC”, 
evento patrocinado pela FUNARTE – Instituto Nacional de 
Música, sob a orientação do Prof. Hans Joachin Koellreutter, a 
Universidade Federal do Ceará iniciou a 1ª etapa para 
implantação do seu Departamento de Arte. 
 
 Os “NORDESTES – Encontros Musicais da UFC” (este ano, em 
julho, a UFC realizará, na Faculdade de Educação, o VI 
Encontro Musical) funcionariam como termômetro para medir os 
interesses e necessidades da comunidade e diagnosticariam o 
campo de ação do Departamento de Arte a ser criado. Também 
seria uma forma de retomar a História do Ensino da Arte na 
UFC, interrompida bruscamente em 1968, quando foi fechado o 
Curso de Canto Coral, deixado ao abandono o Curso de Arte 
Dramática e acabado o Madrigal da Universidade (considerado, 
na época, um dos melhores do Brasil, com prêmios 
internacionais em sua caminhada). 
 
 De 1982 a 1985, através dos Encontros “NORDESTE” e da 
política de Extensão traçada (ajuda a grupos, movimentos e 
artistas do Estado, em substituição ao trabalho de secretária 
de Cultura do Estado, quase inoperante), ficou constatado que, 
pelo menos no que diz respeito à Fortaleza, as necessidades da 
comunidade prendem-se a: 
 
•  Fazer música vocal em grupo; 
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• Para os que têm já um embasamento teórico, um interesse 
crescente pelo conhecimento ligado a Harmonia Musical; 

 
•  Um vazio em tudo que tenha relação com o trabalho de 

Animação Cultural (em bairros, escolas, Secretarias, 
associações outras, grupos de jovens etc.) – que tipo de 
trabalho deve ser desenvolvido, visando que tipo de 
clientela, buscando que objetivos, visando fomentar qual 
política de desenvolvimento etc, são perguntas jogadas neste 
vazio. 

 
 Ficou também constatado, durante o período citado, que: 
 
• A comunidade é carente de profissionais qualificados para 

desenvolver ações principalmente nas áreas de Canto Coral e 
Animação Cultural; 

 
•  Que há um número crescente de clientes interessados, não só 

interessados, mas já em plena atuação; 
 
 

1. Na Cidade/Estado, e até na Região, não existe 
nenhuma instituição de ensino superior voltadas para 
esses estudos; 

 
 

2.  Todos aguardam com ansiedade uma ação da UFC neste 
sentido (inclusive, no final do Encontro “NORDESTE 
85”, foi enviado documento neste sentido ao então 
Reitor, assinado por participantes artistas e 
pessoas da comunidade – cerca de 1.000 assinaturas). 

 
 Ficou, ainda, patente o grande vazio cultural que ocorreu 
a partir da época que a UFC deixou de atuar institucionalmente 
na formação de artistas habilitados a atuar, especificamente 
no Setor de Canto Coral (os atuais Regentes do Ceará, de uma 
certa maneira, habilitaram-se e qualificaram-se após passarem 
pelo Madrigal da Universidade ou pelo Curso de Canto Coral da 
UFC). 
 
 
 O Projeto inicial – chamado Projeto Escola Livre de Música 
da UFC, de 1982 – apresentava a seguinte justificativa: 
 
 
 A ESCOLA LIVRE DE MÚSICA DA UFC não virá somente formar o 
músico, mas, e principalmente, atuar na formação de uma 
mentalidade mais consciente do valor da Arte Musical no 
desenvolvimento do homem (desde a infância), vendo este homem 
como ser participante de uma realidade cultural definida: 
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homem que atuará como Professor, Músico ou amante da Arte 
Musical e que deverá desenvolver seu potencial criativo desde 
a infância, consciente de realidade de sua comunidade, 
conhecedor da cultura de seu povo e elemento transformador 
e/ou continuador desta cultura. Baseada nesta filosofia, a 
ESCOLA LIVRE DE MÚSICA DA UFC teria como clientela o Professor 
ou aspirante a Professor do Sistema Escolar de 1º e 2º Graus 
(principalmente o de Educação Artística e Recreado), o 
estudante destas Escolas, o mùsico, o leigo interessado e a 
comunidade infanto-juvenil. 
 
 
 São estas, ainda hoje, as razões que justificam o Projeto 
que tomando como base a realidade do Estado, apresenta-se 
ampliado para a criação e implantação de um Departamento de 
Arte, com a seguinte estrutura inicial: 
 
 a) Um setor de SEMIOLOGIA – voltado para a formação de 
Regentes e  Animadores Culturais. 
 
 b) Um Setor de EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – com cursos Livres em 
todas as  áreas, visando complementar a formação de Professores 
de Educação  Artística, de Comunicação e Expressão, de 
Estudos Sociais,  Professores Polivalentes, artistas etc. 
 

1. Um Setor de Animação Cultural–chamado CENTRO DE 
ATIVIDADES LÚDICAS, para atuar em Convênio com 
Secretarias de Cultura, voltado para o povo. 

 
 
 O primeiro Setor seria especificamente ligado ao Ensino e 
Pesquisa,  os demais setores seriam EXTENSÃO do primeiro. 
 
  
O uso de uma Metodologia embasada na realidade regional, 
resultante de uma análise comparativa do “FAZER” das Escolas e 
Conservatórios e de pesquisa das manifestações populares, 
será, também, una preocupação do Departamento como um todo. 
 
        Tal Projeto faz-se viável e exeqüível, por que: 
 

1. vem preencher lacunas existentes no campo da 
Educação básica para a arte (componente 
fundamental no crescimento harmônico do ser 
humano); 

 
2. vem complementar a ação já desenvolvida na 

Universidade(Coral, Camerata, Cinema 
Universitário, Curso de Arte Dramática, Teatro 
Universitário, Museu de Arte, Murais Didáticos 
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etc.), ação esta que tanto valoriza a Universidade 
como a projeta no contexto cultural da Região; 

3. não implica em novas contratações de pessoal, já 
que a universidade tem, dentro dela, todo o 
pessoal que atuará no Departamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1.Geral: 
 
          -criar um espaço formal para a ARTE, dando ênfase à      
       música, dentro da estrutura universitária. 
 

1. Específicos: 
 

     - Dar embasamento técnico-pedagógico às atividades 
artísticas já   existentes na UFC (Camerata, Coral,Cinema 
Universitário, Teatro   Universitário, Museu de Arte 
etc.)  ou artística ao contexto   cultural do Estado.         

 
  - Oferecer oportunidade a profissionais e/ou interessados 
que  testarem a função e a destinação de nossa atividade 
artística, dentro  de nossa realidade, num contínuo feedback 
entre sua reprodução no  Departamento e a pesquisa experimental 
de campo. 

 
- Integrar todos os esforços locais que vêm sendo 
desenvolvido em todas as áreas artísticas para 
reconhecimento dos nossos valores reais e/ou potenciais e 
para maximização dos recursos. 
 
- Desenvolver atividades de educação básica, internamente 
e nas comunidades circundantes (Escolas, Bairros etc.) 
com vistas à formação de uma nova geração, onde o 
processo harmônico do artista presente em todo ser 
humano. 
 
- Aperfeiçoar e vivificar a ação de professores do 
sistema escolar e de artistas locais, através de 
atualização de conhecimento e de maior presença de suas 
atividades na comunidade. 
 
- Criar dois cursos de Graduação – em Regência Coral 
(Bacharelado) e Animação Cultural (Licenciatura). 
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   4. METAS 
 

1. . Quanto ao Objetivo Geral: 
 
− criação de um Departamento de Arte que desenvolva 

atividades permanentes e eventuais para escolares e 
crianças, artistas, professores e leigos em geral, do 
Estado do Ceará. 
 

 
4.2.  Quanto aos Objetivos Específicos: 
 
− desenvolvimento de estudo e pesquisa experimentais da 

Arte através de uma metodologia de ensino que concilie 
os princípios científicos com a expectativa e nível das 
diferentes clientelas. 
 

− Instalação de um Centro de Atividades Lúdicas para 
professores de arte, líderes de bairros ou movimentos 
etc. 

e para interessados na apresentação, debates, orientação        
e/ou iniciação de suas tendências ou interesses 
artísticos 
em quaisquer níveis. 
 
− criação de um grupo de trabalho técnico-administrativo 

responsável pela identificação de toda e qualquer 
atividade ou pessoa que possa alimentar diferentes 
setores, no campo de definição de metodologia e/ou 
conteúdo programático. 
 

− instalação de um Setor de Educação Artística com 
treinamentos e Cursos Livres de Atualização (a nível de 
Extensão) sistemáticos e eventuais, para Professores do 
Sistema Escolar (principalmente os de Educação 
Artística e Recreação, para atuar nas Escolas e Centros 
de Educação Básica de Fortaleza e Interior do Estado. 
 

− Implantação de uma Escola de Aplicação para o Setor de 
Educação Artística, com atividades Lúdico-artística 
para a crianças e jovens da comunidade e que, também, 
seja “laboratório” para professor-estudante.*158 
 

                                                 
*158Há uma alternativa para esta meta – o uso de uma Escola Pública, mediante 

convênio, em Escola de Aplicação, podendo mudar de Escola de 2 em 2 anos, por 
exemplo. 
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− realização de um programa-série “ENCONTROS COM A ARTE” 
para atuação junto ao grande público, em Teatros, 
Praças Públicas, Igrejas, Escolas, Jardins etc, a 
partir das atividades já existentes na UFC. 
 

− Instalação do Setor de Semiologia, com dois Cursos de 
Graduação: Regência de Coro e Animação Cultural. 
 

− Utilização das atividades artísticas, principalmente as 
de Canto Coral e Música Instrumental desenvolvidas por 
alunos ou professores dos setores do Departamento, para 
complementar a formação integral de alunos e o 
atendimento direto ao grande público (recitais, 
concertos, aulas públicas etc.). 

 
 

    5. PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
 

5.1. De ordem físico-administrativa: 
 

− definição,preparação e montagem dos espaços 
institucional e físico necessários para o 
funcionamento do departamento. 
 

 - escolha de Equipes de Coordenação e Fiscalização dos 
  trabalhos de implantação. 

 
− Criação e aprovação de Regimento, Currículos, 

Cronogramae Calendário de Atividades da Escola. 
 

− Formação do Quadro de Professores a partir do 
remanejamento de alguns Professores de diversos 
Departamentos da Universidade. 
 

− Legalização do Departamento dentro da estrutura da UFC. 
 

− Divulgação (com o uso de todos os meios de comunicação 
existentes) dos Cursos e Atividades a serem oferecidos. 
 

− Seleção dos candidatos inscritos, quando necessário. 
 

− Início das Aulas e Atividades, obedecendo ao Cronograma 
planejado. 

 
5.2. De ordem Pedagógica: 

 
− o que virá caracterizar as Atividades, Estudos e 

Pesquisas desenvolvidas no Departamento de Arte, além 
da adequada fundamentação teórica, será 
experimentação, o não academicismo e a busca de uma 
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metodologia baseada em técnicas mais adequadas para o 
“fazer artístico”. 
 

− Aluno e Professor ensinar-se-ão; o 1º, sendo parte de 
um contexto sócio-cultural, com as limitações impostas 
por esse contexto, mas como um potencial artístico já 
definido, exigirá uma adequação dos conteúdos 
programáticos, métodos ou pedagogia à sua realidade 
individual e coletiva; o 2º, com capacidade artística 
mais desenvolvida (tanto pela prática do fazer quanto 
por conhecimento adquiridos) funcionará como 
orientador e animador: aquele que “aprende com aluno 
para ensinar o que ele quer aprender”. 
 

− O aluno leigo(mas que se interessa, que é diletante), 
o autodidata, o simples amante, o experimentador, o 
criador (por hobby) terão espaço no Centro de 
Atividades Lúdicas, que funcionará nos 3 turnos, 
abrigará qualquer tendência ou estilo, será 
“laboratório” dos Professores da Escola e celeiro de 
valores. Não há seleção preliminar para entrada neste 
Centro, mas poderá haver seleção posterior para 
encaminhamento de valores, aos demais setores do 
Deparetamento ou outras escolas especializadas, 
principalmente nosprimeiros momentos, quando será dada 
ao Professor de   Educação Artística atenção 
prioritária. 
 

− No setor da Educação Artística – aquele que já é 
Professor no Sistema Escolar, ou pretende sê-lo, 
vivenciará todo o processo ensino aprendizagem – a ser 
desenvolvido com o aluno de 1º e/ou 2º graus. Os 
Cursos Livres, de atualização, serão “vivos”, 
dinâmicos. Neste Setor, haverá uma Escola de 
aplicação, onde os jovens e crianças viverão as 
atividades, produzirão propostas artísticas com o 
acompanhamento do Professor-Animador. O Professor-
aluno do Setor, além de viver tais experiências (como 
método de aprendizagem) poderá visualizar e acompanhar 
a mesma experiência na Escola de Aplicação que, no 
caso, será, também, “laboratório” do Professor-
estudante. 

 
- O setor de Semiologia cuidará da Formação do Regente e 
Animador Cultural, dando-lhes o embasamento teórico. 
Para isso, são necessárias cadeiras específicas (teoria 
das Artes, Regência, Harmonia Musical, Técnicas de 
Expressão Corporal e Vocal, Pedagogia etc.) e matérias 
ligadas à formação integral do artista (História, 
Sociologia, Antropologia, Estética, Psicologia de 
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Aprendizagem, Integração Cultural e Didáticas 
Especiais). 
 
- Todos os setores estão interligados através de 
atividades contínuas (tanto para os alunos dos Cursos 
Superiores como para o grande público) que serão 
desenvolvidas através de um programa denominado 
“ENCONTROS COM A ARTE”. Todos estes encontros (em forma 
de Debates, Tira-Dúvidas, Recitais, Concertos, 
Conferências, Audição comentada de discos, vídeos, shows 
etc.) serão de natureza didática, em local amplo, de 
fácil acesso, com divulgação maciça anterior. Antes de 
cada Encontro, haverá uma pesquisa em determinados 
setores da comunidade, para detectar as carências e dar 
uma linha de prioridades aos assuntos a serem tratados. 
Alunos e Professores do Departamento e Cursos Livres, 
e/ou Grupos ou pessoas convidados, realizarão os 
programas. 
 
- O “GRUPO DE TRABALHO” é outro elemento que interligará 
os setores. Terá um trabalho de natureza técnico-
administrativa e funcionará como “detectador” da memória 
popular artística dos diversos centros rurais do Estado. 
O fato, ato, evento, costume, pessoas, grupos 
importantes etc, detectados, serão “Alimento” para o 
desenvolvimento da metodologia e formação de conteúdos e 
programas dos diversos setores. Este grupo terá atuação 
constante e contínua, será o retro alimentador da Escola 
e o “ termômetro” que medirá o grau de atuação da mesma 
dentro da realidade sócio-cultural do meio; será 
constituído por Professores Pesquisadores. O trabalho 
desenvolvido por este Grupo poderá ser utilizado em 
todos os campos de estudo da UFC. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
 
 
a) Geral 

 
 

 
MESES 

ATIVIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Definições,prepara
ção     montagem 

de espaço 
físico. 

x x x  x x x x x x x X 

Atualização,treina
men- 

to de futuros 
profes- sores  e 

funcionários. 

X x x  X x  x X x X X 

Recital/Concertos-
aulas da Camerata 

Coral da UFC. 

  X x X X x X x X x X 

“Série Encontros 
com a Arte.” 

x x   x  x   X   

Implantação do 
setor 

Instrumental 
Convênio 

    x x x x x x x X 

Formação do 
quadrode 

Professores 
eFuncionários 

X            

Criação de 
Regimento, 
programas, 
currículos e 

horários de cursos 
etc 

          x x 

Divulgação 
maciça. 

x x x        x X 

Implantação dos 
demais setores da 

escola. 
  X          

Inscrições. x x           

Controlede 
Metas. 

x x x  x x x x x x x x 
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ANEXO D - CORPO DOCENTE DO CURSO SUPERIOR DE MÚSICA159 
 

1) Alfonsina Diogenes Fontenelle – Harmonia e Morfologia. Diplomada em Harmonia, 
Teoria e Solfejo. Curso pós-graduado de História da Música. Registro de professor de 
canto Orfeônico e na O.M.B. 

2) Zeneide Rangel Parente – Piano. Diplomada em Piano, Teoria e Solfejo. Registro de 
professor de Canto Orfeônico e na O.M.B. tem realizado concertos de piano em 
Fortaleza. 

3) Wanda Ribeiro Ferreira Costa – Harmonia e Contraponto. Diploma de Piano, 
Órgão, harmonia, Contraponto, Análise Musical e Canto. Curso de aperfeiçoamento 
pianístico, de dois anos, no Rio de Janeiro, com o Professor Charley Lachmund. 
Composições e arranjos musicais. Registro na O.M.B. 

4) Tereza de Melo Vilela Tichy – Piano. Diplomada em piano pelo Conservatório de 
Música de São Paulo, premiada com “medalha de ouro e prata”. Lecionou no 
Conservatório Musical Adventista de São Paulo (1955 a 1961). Registro na O.M.B. 

5) Rita Plutarco Lima – Piano. Diplomada em Piano pelo Conservatório de Música de 
São Paulo. Diplomada pelo Conservatório nacional de Canto Orfeônico. Cursos de 
aperfeiçoamento com Magdalena Tagliaferro e J. Otaviano. Apresentou-se em 
Concertos de Piano e de Piano e Orquestra. Registro na O.M.B. 

6) Orlando Vieira Leite – Regência (deverá ser regência de Banda, Coro e Orquestra) e 
Prática de canto Coral. Diplomado pelo Conservatório nacional de Canto Orfeônico. 
Diploma de teoria e Solfejo. Professor de Canto Orfeônico, por concurso, da Escola 
Industrial Federal do Ceará, desde 1956. Cursos de aperfeiçoamento nos seminários 
da Pró-Arte e da Universidade da Bahia. Registro na O.M.B. Diretor do Conservatório 
requerente.  

7) Nelson Eddy Cunha Moreira de Menezes – Violino e Música de Câmara. 
Diplomado em Violino. Curso de Teoria e Solfejo. Aperfeiçoamento nos Seminários 
Internacionais de Música da Bahia. Concertos de Violino e como participante de 
orquestra de câmara. Registro na O.M.B. 

8) Nizia Diogo Maia – Didática do Som e do Ritmo. Diplomada em Piano, Teoria, 
Solfejo e Harmonia. Curso de aperfeiçoamento com Magdalena Tagliaferrro. 
Concertos de Piano. Registro na O.M.B. 

9) Maria José Gurgel Herbster – Piano. Diplomada em Piano, Teoria e Solfejo. 
Professora de Canto Orfeônico. Arranjos musicais. Monografia sobre a vida e a obra 
de Beethoven. Registro na O.M.B. 

10) Maria Heydina Nunes – Piano. Diplomada em Piano, Teoria, Solfejo e História da 
Música. Curso de piano no Conservatório Santa Marcelina, de São Paulo. Participou 
de concertos em São Paulo e Santos. Registro na O.M.B. 

11) Maria Helena de Melo Barreto – Piano. Curso de Piano, Teoria e Solfejo. 
Aperfeiçoamento em cursos da Pró-Arte e nos Seminários Internacionais de Música 
da Bahia, em Piano, Música de Câmera, Pedagogia de Piano. Professora de música e 
canto no Centro Educacional do Ceará. Primeiro lugar no Grande Concurso Chopin, 
em Fortaleza. Recitais de Piano. Registro na O.M.B. 

12) Maria Ednir Nunes de Almeida – Piano. Diploma de Piano, Teoria e Solfejo. 
Professora de Música e Canto no Centro Educacional do Ceará. Recitais de Piano. 
Monografias sobre Mozart, estilo e obra; e Evolução da Música Brasileira. Registro na 
O.M.B. 

                                                 
159SALAGADO, Clovis. Conservatório de Música Alberto Nepomuceno: cursos de instrumento e canto. 

Autorização do curso de professor de educação musical. Brasília: Conselho Superior de Educação, 1966 
(Parecer no 367/66). p. 52-56. 
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13) Maria Consuelo Almeida de Oliveira – Piano. Diploma de Piano com distinção e 
louvor. Professora de Música e Canto no Centro Educacional do Ceará. Registro na 
O.M.B. 

14) Maria Bianca Ribeiro Studart da Fonseca – Piano. Diploma de piano, Teoria e 
Solfejo. Aperfeiçoamento em cursos da Pró-Arte. Registro na O.M.B. 

15) Maria Ambrosina de Albuquerque Furtado – piano. Não apresentou curso de 
graduação. Curso de aperfeiçoamento nos Seminários Internacionais de Música da 
Bahia. Registro na O.M.B. Títulos insuficientes. 

16) Luiza de Teodoro Vieira – Prática de Ensino Musical e Integração Cultural. Curso de 
Teoria e Solfejo. Licenciada em Geografia e História.  

17) Leilah Carvalho Costa – Canto. Não apresentou prova de curso de graduação. 
Cursos de aperfeiçoamento da Pró-Arte e nos Seminários Internacionais da 
Universidade da Bahia. Registro de cantora erudita na O.M.B. Títulos insuficientes. 

18) Hilda Lima de Albuquerque Lage – Piano. Diplomada em Piano pelo Conservatório 
Mineiro de Música. Professora de canto Orfeônico. Curso de aperfeiçoamento de 
História da Música Italiana. Registro na O.M.B. 

19) Hiram de Albuquerque Lage – Prática de Canto Coral. Diplomado em Regência, 
Canto Coral, Teoria e Solfejo. Cursos de aperfeiçoamento nos Seminários 
Internacionais de Música da Bahia. Registro na O.M.B. 

20) Flávio Gentil Campos – Piano. Diploma de Piano. Cursos de Teoria, Solfejo, 
Análise, História da Música e Harmonia nos Seminários de Música da pró-Arte em 
São Paulo. Concerto de Piano. Registro na O.M.B. 

21) Esther Salgado Studart da Fonseca – Piano. Certificado de Pianista da O.M.B. 
Curso de aperfeiçoamento nos Seminários da pró-Arte. Não apresenta curso de 
graduação. Títulos insuficientes.  

22) Elba Braga Ramalho – Didática da Iniciação Musical. Diplomas do Conservatório 
nacional de canto Orfeônico. Curso de Teoria e Solfejo. Primeiro prêmio em concurso 
de Piano. Aperfeiçoamento nos Seminários de Música da Bahia. Registro na O.M.B. 

23) D’Alva Stella Nogueira Freire – Folclore Musical, História da música, Apreciação 
Musical. Diplomada pelo Conservatório Nacional de Canto Orfeônico. Coordenadora 
do Ensino de Música e do Canto, na Secretaria de Educação e Cultura do Estado do 
Ceará. Licenciada em Letras Neo-Latinas. Registro na O.M.B. 

24) Ângela Maria Nascimento Barbosa – Piano. Diplomada em Piano, teoria e Solfejo. 
Concertista. Registro na O.M.B. 

25) Maria Nadyr de Moraes Parente – Diplomada em Piano pelo Instituto Nacional de 
Música, atual Escola Nacional de Música da UFRJ. Curso de Danças Folclóricas e de 
Pedagogia Musical, especialmente de Piano. Concertista. Ex-Diretora do 
estabelecimento. Registro na O.M.B. 
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