


as ideias 'lineares' convencionais sobre a aprendizagem e apresentava aos professores formas de otganlzag6'o

das aulas, que garantiam que todos os alunos podiam explorar e tomar decis6es sobre os sons, trabalhando na

composiglo de projectos. Hoje em dia, esquecemos quio revolucion6ria foi a diviseo das turmas em pequenos
grupos de habalho, no inicio da d6cada de 1970.

Mais do que qualquer outro liwo publicado na alhra, Sound and Silence mostrou aos professores como

organizar essas aulas, tornando-as compensadoras e estimulantes para os alunos. O conselho cuidadoso dado no

capitulo introdut6rio nunca foi superado. Enquanto jovem professora, ler o Soa nd and Silence inspirou-me mais

do que qualquer outro livro, para facilitar a criatividade atrav6s da composigio, explorando e experimentando
com base em aciividades diferentes e libertadoras na sala de aula, nas quais cada aprendiz de mrisica poder6

ser reconhecido e apoiado no seu desenvolvimento enquanto composrtor
A partir de Sound and Silence, Ioln continuou a escrever outros livros importantes, Iais como Hear

and Now (1972), All Kinds of Music (1976) e sound and structure (1992). Foi editor fundador do BJME
(British Journal of Music Education), de 1984 a 1997. Entre 1973 e 1982, dirigiu o Schools Council Project
Music in the Secondary School Curriculum (Misica no Curiculo d.o Ensino Secunddrio). O projecto reuniu
contribuig6es de. v6rias escolas, produziu videos documentirios de boas pr6ticas e culminou com um lilro,

com o mesmo titulo, em 1982.
Em meados dos anos 80 estabeleceram-se novos exames para os alunos de i6 anos e os primeiros

crit6rios publicado s paru o General Certificate of Secondary Education (GCSE) incluiam a Composigdo como
actividade musical central, um resultado directo da influCncia do Schools Council Project. Ap6s 1990, a mfsica
tomou-se uma disciplina fundamental no Curriculo Nacional e, mais uma vez, o impacto influente de John se
fez sentir, nio s6 na inclusio da Composigio no programa de estudos, mas tamb6m na adesio ao envolvimento
cultural, abrangente e ecl6tico de muitas das suas sugestdes para um report6rio adequado, a ser explorado pelos

alunos.
A influencia de John Paynter esta escrita no curriculo de mfsica, podendo ser obsewados aspectos do

seu m6todo nas salas de aula, nas quais a composigio em grupo 6 uma estrutura de aula comum.
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A contribuigio de John Paynter parl a educagio musical
Teresa Mateiro

ormalmente nos cursos de formacio de professores de mirsica, tanto no Brasil como em diversos
outros paises, o estudo de diversas abordagens metodol6gicas em educagio musical faz partes dos contefdos
program6ticos. Conhecer e estudar as ideias musicais e educacionais de Jaques-Dalcroze, Orff, Kodily, entre
outros, 6 fundamental para compreender as concepg6es e pr6ticas do ensino de mrisica que temos na atualidade.
John Paynter integra esse grupo juntamente com outros mtsicos-pedagogos de sua geragio como, por exemplo,
George Self, Munay Schafer e Jos Wuytack.



opem I Perfil

Para Payntet a composigdo, a escuta criativa, a introdugio da mirsica contempordnea nas escolas e a
integragio da mrisica com outras 6reas adisticas sio aspectos essenciais d educagio musical. Seu ponto de
partida 6 a t6cnica de composigdo e, em consequ6ncia, o desenvolvimento da capacidade criativa do aluno.
Argumenia a favor da criatividade como a base para o curriculo de mtsica nas escolas e sustenta esta concepgeo
afirmando que a mfsica 6 uma arte criativa em todas as suas formas, ou seja, em sua composigdo (inventar),
execugdo (interpretar) e audigio (refazer a mrisica dentro de n6s mesmos).

Seu pensamento fundamenta-se nas id6ias educativas caracteristicas do inicio do s6culo XX, tendo como
alicerce pedag6gico os principios de liberdade, descoberta e individualidade. Foi nesse contexto de pensamento
liberal que Pa)mter promove uma educagio integral defendendo a mtsica para todos, assim como a ciCncia e
as demais 6reas artisticas. Como compositor, Paynter acompanha a revolugdo musical de compositores como
Schaeffer, Stockhausen, Boulez, Messiaen, Vardse e Cage, e encontra na mrisica contemporAnea suporte para
implementar suas ideias. A pesquisa de ruidos, os sons eletr6nicos e os sons do cotidiano seo os principios
adotados por Paynter para o ensino de mtsica nas escolas inglesas.

A obra de Paynter apresenta uma visio de educagdo musical e n6o um m6todo para ensinar mtsica.
Neo se encontra uma proposta pedag6gica que defina a hierarquizagdo de conceitos musicais ou a sequdncia
temporal e linear de como deve ser estruturado o ensino de mrisica. Sio atividades descritas em forma de
projetos que foram desenvolvidas por alunos de ensino b6sico, centros de formagio docente e universidades.
E um material que pode inspirar o planejamento de professores de mrisica e/ou outras iireas, tanto para cnar
novas alternativas quanto para adaptar as atividades dLs mais diversas situagdes educacionais.

O trabalho que John Paynter desenvolveu junto ds escolas inglesas propondo formas de pensar sobre
como fazer mfsica experimentando ideias sonoras tomou-se intemacionalrnente reconhecido. Sua proposta
pedag6gica est6 descrita principalmente em tr6s livros: Sound and Silence (1970), Hear and Now (19'12) e
Sound and Structure (1992). A fundamentagio te6rica dessas ideias encontra-se tamb6m em artigos publicados
na revista inglesa British Journal of Music Education (Paynter, 1997b, 2000 e 2002) e na revista italiana
b eQuadro (Paynter, 1 997a).

Suas ideias foram disseminadas atrav6s de palestras, semin6rios e cursos em paises como Noruega,
Dinamarca, Su6cia, Finldndia, Isldndia, Israel, Canadri Estados Unidos, Holanda, Alemanha, Franga, Portugal,
Espanha, It6lia, Gr6cia, Suiga, Austria, Pol6nia, Argentina, Jamaica e Nova ZelAndia. Entretanto, para os paises
de lingua portuguesa o acesso acaba por ser restrito uma vez que a maior parte de seus litros e artigos ndo
foram traduzidos para o portuguds.

Foi com esse intuito que se produziu um capitulo especifico sobre a obra de Palnter O,lateiro,20ll)
publicada no livro Pedagogias em Educagdo Musical. Infelizmente ele nio viu o livro pronto, entretanto, leu
o texto e suas importantissimas contribuiq6es foram mantidas. Apesar de esta autora ter tido mais contato por
carta do que pessoalmente pude perceber que sua atengio e dedicaglo d itrea da educagao musical era para
ele essencial em sua carreira profissional, resultando, sem drivida, em uma contribuigio de extremo valor para
todos n6s.
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