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RESUMO

FAZENDO MÚSICA JUNTOS: NARRATIVAS DE INTEGRANTES DO CONJUNTO
DE FLAUTAS DOCES DA UERGS
AUTORA: Fernanda Anders
ORIENTADORA: Prof.ª Dra. Ana Lúcia de Marques e Louro-Hettwer
CO-ORIENTADORA: Prof.ª Dra. Leda de Albuquerque Maffioletti

A presente tese foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Federal de Santa Maria, dentro da linha de pesquisa Educação e Artes e está vinculada ao grupo
de pesquisa NarraMus. A estrutura universitária que viabiliza este empreendimento articula
ensino, pesquisa e extensão. Sua temática situa-se no campo da educação musical,
especificamente nos âmbitos da prática musical em conjunto e da formação de professores de
música. A pesquisa buscou compreender o significado que os músicos licenciandos ou
recentemente licenciados atribuem à experiência de tocar juntos, orientada pela seguinte
questão: de que modo as histórias de vida afetam e são afetadas pela experiência de fazer música
juntos? Participaram da pesquisa cinco integrantes do Conjunto de Flautas Doces da Uergs,
sendo quatro estudantes de licenciatura e um músico recentemente licenciado. A base teórica
segue o método (auto)biográfico, dedicando-se às histórias de vida e formação, a partir de Josso
(2008a, 2008b, 2010a, 2010b ), Abrahão (2006, 2010, 2011), Abrahão e Bolívar (2014) e Pineau
(2006), sendo a prática musical em conjunto e as relações sociais que dela decorrem analisadas
com base no aporte de Schütz (1979, 2006). No que diz respeito aos caminhos formativos do
professor, adotou-se Vaillant e Marcelo García (2012), Nóvoa (1992, 2017), Schön (2000),
Zeichner (1993), Bellochio (2003, 2016) e Penna (2010). Os resultados desta pesquisa exibem
três grandes temáticas: a primeira trata do contexto de vida dos participantes, suas experiências
musicais na infância e sobre o primeiro contato que tiveram com a flauta doce; a segunda
associa-se à prática musical em grupo, especificamente as aprendizagens musicais e as relações
sociais que dela decorrem; a terceira diz respeito às experiências musicais no âmbito da
docência. As histórias de vida foram refletidas e ressignificadas com base nas relações
interpessoais e intersubjetivas propiciadas pelas experiências compartilhadas em grupo. Foi
possível acompanhar o processo formativo e ao mesmo tempo constitutivo de suas identidades
como indivíduos e suas posições éticas como futuros professores de música. A produção de
concertos didáticos e a aproximação direta dos licenciandos e professores de música com o
público formado por estudantes foram oportunidades fundamentais de conscientização sobre a
atuação docente. As análises das narrativas produzidas pelos participantes da pesquisa mostram
que a experiência de tocar junto produziu significados que afetaram o rumo de suas vidas,
modificaram impressões sobre si mesmos e ampliaram-se como perspectivas de vida
profissional docente. Com base na compreensão dos significados, aprendizagens obtidas e
valores compartilhados pelos participantes da pesquisa, admite-se que a experiência de tocar
juntos pode promover sentimentos que asseguram o desenvolvimento e a formação profissional
dos músicos licenciandos.
Palavras-chave: Histórias de vida e formação. Educação Musical. Pesquisa (auto)biográfica.
Prática musical em grupo. Flauta doce. Formação docente.

ABSTRACT
MAKING MUSIC TOGETHER: NARRATIVES OF MEMBERS OF THE UERGS
RECORDER FLUTE ESEMBLE
AUTHOR: Fernanda Anders
ADVISOR: Profª Dra. Ana Lúcia de Marques e Louro-Hettwer
CO-ADVISOR: Profª Dra. Leda de Albuquerque Maffioletti

The present thesis was developed in the Graduate Program in Education of the Federal
University of Santa Maria, within the line of Education and Arts research and it is linked to the
NarraMus research group. The university structure that makes this venture feasible, articulates
teaching, research and extension. Its theme is in the field of Music Education, specifically in
the areas of musical practice together and the training of music teachers. The research sought
to understand the meaning that licensed or recently licensed musicians attribute to the
experience of playing together, guided by the following question: How do life stories affect and
are affected by the experience of making music together? Five members of Uergs' Recorder
Ensemble participated in the research, including four undergraduate students and a recently
licensed musician. The theoretical basis follows the (auto)biographical method, dedicating itself
to life histories and formation, starting from Josso (2007, 2008, 2010), Abrahão (2006, 2010,
2011), Abrahão and Bolívar (2014) and Pineau (2006), and the musical practice together and
the social relations that are analyzed from Schütz (1979, 2006). With regard to teacher training,
we adopted Marcelo García and Vaillant (2012), Nóvoa (1992, 2017), Schön (2000) and
Zeichner (1993); Bellochio (2003; 2016) and Penna (2010).The results of this research show
three main themes: the first deals with the participants' life context, their childhood experiences
and their first contact with the flute; the second is associated with the practice of group music,
specifically musical learning and the social relations that flow from it; the third concerns
musical experiences in teaching. Life stories were reflected and re-signified on the basis of
interpersonal and intersubjective relationships provided by shared group experiences. It was
possible to follow the formative process and at the same time constitutive of their identities as
individuals and their ethical position as future teachers of music. The production of didactic
concerts and the direct approach of the licenciandos and teachers of music with the public
formed by students were fundamental opportunities of conscientization on the teaching
performance. Analyzes of the narratives produced by the research participants show that the
experience of playing together produced meanings that affected the course of their lives,
modified impressions about themselves, and broadened themselves as perspectives of
professional life. Based on the understanding of the meanings, obtained learning and values
shared by the participants of the research, it is accepted that the experience of playing together
can promote feelings that ensure the development and the professional formation of the
graduating musicians.
Keywords: Life stories and formation. Music Education. (Auto)biographica research. Group
music practice. The recorder. Teacher training.
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INTRODUÇÃO
“Não vês que somos viajantes?
E tu me perguntas:
Que é viajar?
Eu respondo com uma palavra: é avançar!
Experimentais isto em ti
Que nunca te satisfaças com aquilo que és
Para que sejas um dia aquilo que ainda não és.
Avança sempre! Não fiques parado no caminho.”
Santo Agostinho

Minha história com a música começou muito cedo. Desde pequena fui bastante
incentivada pela minha mãe a estudar música e, por consequência, a participar de todas as
possíveis formações musicais em grupo que fossem a mim oferecidas. Além de frequentar uma
escola de ensino básico considerada de ótima qualidade, meus pais nunca mediram esforços
para que, durante a minha infância, eu pudesse cursar aulas particulares de música.
Meu primeiro instrumento musical foi a flauta doce. Ela acompanhou toda a minha
trajetória como estudante e, ao longo da minha caminhada, passou a se tornar um meio
profissional.
Com sete anos, eu já cursava o segundo ano de flauta doce, participava da Orquestrinha
Infantil da Fundarte e, desde lá, nunca deixei de fazer música em grupo. Nesta instituição, os
alunos eram promovidos para os grupos instrumentais sequenciais de acordo com a idade e o
nível de aprendizagem. Participei de pelo menos três orquestras infantis com diferentes regentes
e muitos grupos corais, do infantil ao adulto.
Todos estes grupos realizavam muitas apresentações em Montenegro, em cidades
vizinhas e faziam até mesmo viagens para fora do estado. Participando destas formações
instrumentais, ainda aos 13 anos, tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos e
conviver com outros estudantes de música e suas famílias. Estudei música durante todo o
período em que estive na formação escolar básica, entretanto, a escola não tratava esta como
uma matéria do ensino fundamental. E além dos grupos já citados, frequentemente realizava
com os colegas pequenas formações de flauta doce, seja duetos, trios, quartetos, sem esquecer
dos cursos de música nas férias de inverno ou verão, onde todas essas práticas eram
intensificadas.
Certamente estas vivências foram marcantes na minha trajetória de estudante de música.
Mesmo não tendo aula de música na escola durante todo o ensino fundamental, ainda assim ela
estava bastante presente no espaço escolar, principalmente nas celebrações religiosas, aulas de
ensino religioso ou nos passeios escolares, onde os destinos pareciam mais curtos quando
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acompanhados de muitas canções. As escolhas musicais normalmente eram as trilhas sonoras
de novelas da época e hits do rádio. Mas foi somente no curso de Magistério que a disciplina
de Música foi oferecida aos alunos. Nesta oportunidade, a prática musical estava voltada para
o aprendizado de violão.
Ao ingressar no curso de Licenciatura em Educação Artística – Habilitação em Música,
como ainda era chamado o curso de Graduação em Música da UFRGS, optei por seguir
estudando flauta doce. Durante o curso tive três professoras de instrumento e participei também
de um grupo de flauta doce desta instituição. Ainda hoje, todos os colegas da época seguem
tocando flauta doce profissionalmente, seja no ensino do instrumento ou na atuação
performática. Neste período, participei ainda de outros dois grupos de flauta doce, um deles
inspirado na formação instrumental do Carl Orff e o outro composto por flautas doces e
percussão. O repertório de ambos os grupos era bastante genérico, passando pela música erudita
barroca, renascentista, música contemporânea brasileira até a música popular e folclórica de
diferentes países.
Mesmo antes de concluir a graduação, já trabalhava com educação musical e ensino de
flauta doce. Minha prática docente iniciou centrada no ensino de instrumento e levou alguns
anos para que eu sentisse segurança em realizar atividades que permitissem movimentação
corporal livre, danças e brincadeiras musicais que fossem significativas e entrelaçadas. Para um
professor em início de carreira, muitas vezes as dificuldades vão além do próprio planejamento
das aulas de música e da organização do plano de ensino. Através das minhas experiências,
constatei que, somente depois que se tem maior prática, confiança por parte da comunidade
escolar, é que “se arrisca” a realizar essas atividades mais ousadas, por assim dizer, para um
sistema de ensino onde as crianças ainda se sentam em classes enfileiradas e permanecem assim
por quase todo o período escolar. “Dançar na aula de música: ‘dá gosto de vir para o colégio’”
foi o título escolhido para minha dissertação de mestrado, onde discuto, através da pesquisa
narrativo-biográfica, as significações das crianças sobre como é aprender música dançando
(ANDERS, 2014).
É histórica a baixa carga horária de trabalho que o professor de música costuma ter nas
instituições em que atua, fazendo com que divida sua carga horária em diversos locais e
atuações. Refiro-me, por último, aos diferentes tipos de atividades relacionadas à música, como
professor de instrumento, teoria musical, regente de grupos instrumentais ou corais, o que vai
depender das vivências e da formação que o professor teve. No meu caso, não foi diferente:
logo na minha primeira entrevista de emprego, para conquistar o cargo de professora
musicalizadora nas séries iniciais do ensino fundamental, foi necessário assumir também o Coro
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Infantil e a Orquestra, pois, segundo a direção, seria oneroso para a instituição contratar mais
de um profissional da música.
Lembro bem das 15 apresentações artísticas que realizei em um só ano nesta primeira
escola, algumas mais presentes na memória do que outras, mas o número ficou marcado. Foram
saraus de entregas de avaliações; apresentações no culto de domingo; encontro de coros da rede
escolar; muitos números artísticos, como em feiras do livro, programas de auditório, entre
outras festividades para as quais a escola era convidada. Todas essas apresentações eram
realizadas a partir de práticas musicais coletivas instrumentais ou de grupo vocal, e, da mesma
forma que fui aprendendo a ser professora de música, hoje percebo que as experiências musicais
que vivi enquanto estudante foram decisivas para a construção da minha prática docente.
Atualmente ainda trabalho em uma instituição de ensino básico e, paralelo a isto, atuo
na formação de professores de música na Uergs. Nesta instituição, sou professora de Prática
Instrumental – Flauta Doce do curso de Licenciatura: Graduação em Música e também do curso
de Pós-Graduação em Educação Musical para professores da escola básica, e em ambos os
cursos as atividades que envolvem performance em conjunto permeiam a minha docência.
Vaillant e Marcelo García, autores espanhóis que tratam sobre a formação docente,
explicam que, para apreender, é imprescindível que as novas experiências sejam seguidas de
reflexão, e assim aponta a necessidade de ambientes de aprendizagem que promovam estas
dinâmicas. Da mesma forma, asseguram que o aprendizado é cooperativo, uma vez que ele
acontece através da observação, da conversação e da prática (VAILLANT; MARCELO
GARCÍA, 2012, p. 83).
Refletindo sobre minha trajetória, tanto como professora formadora de professores de
música quanto na atuação direta com o ensino básico,
[...] percebo que fui experimentando diferentes metodologias, escolhendo e
construindo um programa baseado na experiência do que funcionava bem em sala de
aula, do que eu considerava importante para o aluno durante o processo de
aprendizagem. Porém, hoje reconheço que, embora eu estivesse bem-intencionada,
durante muito tempo não me ocorreu perguntar e ouvir os alunos sobre suas
experiências com a música. (ANDERS, 2014, p. 31).

O interesse e a necessidade de entender mais sobre o significado de dançar na aula de
música impulsionaram minha pesquisa de mestrado, intitulada “Dançar na aula de música: ‘dá
gosto de vir para o colégio’”, cujo objetivo estava em compreender o significado que os alunos
atribuem à dança nas aulas de música (ANDERS, 2014).
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Nesta pesquisa, a transformação mais significativa foi o fato de enxergá-los como
protagonistas de suas aprendizagens, com depoimentos e experiências que podem
interferir decisivamente no meu modo de ensinar. A descentralização essencial foi não
sair de cena, mas encará-la de outra forma, para dar mais espaço a quem de fato é a
razão do ensino-aprendizagem. Minhas experiências passaram a ter mais sentido
quando passei a ouvir o que os meus alunos tinham a dizer sobre a experiência de
dançar nas aulas de música. Essa virada epistemológica me situa no lugar onde eu
sempre deveria estar: ao lado dos alunos, para aprender com eles como devo fazer
para que suas aprendizagens sejam significativas. (ANDERS, 2014, p. 31).

Da mesma forma, as experiências vividas hoje na atividade docente, especificamente
em relação à minha atuação na formação de professores de música, também se tornaram
inquietantes. Segundo Bolívar, Domingo e Fernández (2001, p. 56), o estudo da vida dos
professores, mediante as narrativas que fazem sobre suas vidas, possibilita, entre outros,
conhecer o modo mais profundo do processo educativo. É também um meio para que os
professores reflitam sobre sua vida profissional, de forma a se apropriarem da experiência
vivida e, assim, adquirirem novas compreensões sobre eles mesmos, como base para o
crescimento pessoal e profissional.
Como professora formadora, percebo que muitos acadêmicos do curso de Licenciatura
em Música, embora estudantes, já atuam na educação básica e também trazem questões
semelhantes às que eu vivi no início da docência. Buscando ampliar o espaço de atuação
performática dos licenciandos em Música, criei junto a eles o Conjunto de Flauta Doce da
Uergs, que tem por objetivo a prática em conjunto da flauta doce e a organização de recitais
didáticos para crianças do ensino básico. Estas atividades originaram o projeto de extensão
intitulado “Concertos Didáticos para Estudantes da Escola Básica”, que, em 2017, já estava na
sua quarta edição. Nesse período, o projeto foi contemplado pelo edital Probex/Uergs com duas
bolsas para atuação de dois estudantes como monitores na preparação dos recitais.
Assim, desde março de 2014 realizamos encontros semanais ou quinzenais para estudo
do repertório musical e organização de arranjos que permitam a interação do público infantil e
escolar por meio das músicas. Fazem parte do programa canções populares e folclóricas, músicas
eruditas compostas originalmente para flauta doce ou arranjadas para esta formação, além de
brincadeiras cantadas que permitam dançar ou fazer percussão corporal durante a apresentação.
Em 2014, ano de fundação do grupo, foram realizadas oito apresentações em diferentes cidades
e contextos de ensino. Em 2016, foram realizados 14 concertos e participações em eventos
educacionais e sociais, com um público anual estimado de 1.600 pessoas.
No que diz respeito às práticas musicais coletivas, enquanto fazem música em grupo, os
participantes compartilham suas experiências musicais, estreitam amizades, conversam,
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brincam e transformam o mundo à sua volta (JOLY; JOLY, 2011, p. 90). Da mesma forma,
percebo que a prática musical da flauta doce em grupo foi transformadora em relação ao hábito
de estudo individual de cada estudante e também pelo desejo de aprender mais do que estava
sendo trabalhado nas disciplinas de Prática Instrumental do curso de graduação da Uergs.
Assim, a partir do momento em que os estudantes passaram a participar do grupo, surgiu
o desejo de levar o resultado musical produzido na universidade para os seus locais de trabalho,
ampliando a vivência que seus alunos tinham com a flauta doce.
Refletindo sobre minhas experiências musicais no início do doutorado, recuperei fatos
que expressam minha persistência e entusiasmo pelas atividades musicais realizadas em grupo.
Embora naquele momento de escrita eu ainda não soubesse exatamente qual seria o objetivo a
ser pesquisado, o exercício de escrita das minhas histórias de vida e as significações que
decorreram desse processo contribuíram para que eu percebesse aspectos importantes na
composição da presente pesquisa.
Um registro que trouxe grandes lembranças
Recentemente recebi em minha casa a visita de uma amiga e colega muito
querida, a Gisele. Como trabalhamos juntas pelos dois últimos anos
(2013/2014), seguidamente nos encontrávamos para trocar ideias, elaborar
projetos para nossos alunos de música do ensino fundamental e organizar
apresentações. Desta vez, nos encontramos, pois ela, ao assumir um concurso,
precisava de material para iniciar um trabalho com coro infantil. Juntas no meu
escritório, abrindo pastas e arquivos de partituras e materiais musicais que
tenho guardados, encontro uma carta-convite recebida provavelmente em
1990, que dizia:
“Fernanda Anders: Você sabe o que é uma orquestra? É um grupo de
pessoas que gosta de fazer música em conjunto. Você foi indicada pelo seu
professor para integrar nossa orquestra. Estamos convidando você para tocar
conosco na nova Orquestra Infantil que iniciará seus ensaios dia 5 de novembro
às 17h30min na sala 5. É um fato superimportante, porque você fará parte da
primeira turma da Orquestra infantil, junto com outros 25 alunos da Fundarte.
Se você possui estante, traga junto. Aguardamos você. Maria Inês.”
Por alguns segundos, a respiração parou, voltei no tempo com as minhas
memórias. São tantas recordações especiais que tenho dessa época! Lembro da
nossa querida regente, Maria Inês, que, além de nos incentivar a tocar com tão
poucas notas musicais estudadas no instrumento, no meu caso possivelmente
sol, lá, si e dó, construía arranjos tão lindos e com a sua sensibilidade fazia
aquilo se tornar expressivo e musical! Lembro como se fosse hoje dos nossos
ensaios.
O ensaio iniciava com todos em meia lua, com várias fileiras, como a
disposição tradicional de uma orquestra. A maestrina costumava iniciar as
músicas trazendo sempre algum comentário, alguma história sobre a música e
sobre os compositores, ou sobre como foi o processo de outro grupo que já
havia estudado com ela a mesma música. E então tocávamos. Na segunda parte
do encontro, aconteciam os ensaios por naipes. E os alunos mais adiantados da
instituição eram convidados por ela para monitorar estes momentos. Cada
monitor ia para uma sala “passar” a sua parte da música, e, à medida que
terminavam de estudar, voltavam para o grande grupo e mostravam o resultado
do estudo. A regente fazia festa quando o grupo conseguia tocar, mas, se uma
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“voz” estava difícil, ela imediatamente reescrevia a linha manualmente e
reencaminhava os alunos para o ensaio em naipes. Ao final, as músicas eram
estudadas no grande grupo. Muitas vezes ela parava a música no meio e pedia
para que todos ouvissem um naipe específico, e, por exemplo, dizia: “Escutem
isso, que lindo! (Todos paravam para ouvir aquela linha melódica.) Precisamos
tocar mais suave para ouvir isto na música, pois é muito bonito!!!”. E assim
seguia, sensibilizando para a escuta e a prática em conjunto.
Por conta do grupo, participei de muitas apresentações em Montenegro, em
cidades vizinhas e também no interior do estado. A cada Natal realizávamos
concertos em diferentes cidades, apresentando-nos em escolas e eventos a
convite de muitas prefeituras. No último ano do grupo, fomos a Santa Catarina
nos apresentar em igrejas e comunidades com que a regente tinha contato. E,
após a última apresentação do ano, realizávamos uma festa na casa dela, com
direito a amigo-secreto, comidas e banho de piscina.
Durante quase cinco anos participei deste grupo. Muitas pessoas entravam,
mas não permaneciam nele. Lembro-me muito bem do dia em que a Maria Inês
chegou ao nosso ensaio com a triste notícia de que deixaria de trabalhar na
Fundarte. Foi muito triste! Todos nós gostávamos muito dela. Embora ela
tivesse explicado que, mesmo saindo, outro professor a substituiria, no auge
dos meus 11 anos, pensava que não teríamos outra experiência como esta.
Nunca parei de tocar em grupo. Quando a regente saiu, continuei
participando da Orquestra Infantojuvenil da Fundarte sob a regência do
querido professor Alexandre Birnfeld, falecido recentemente, que nos
oportunizou um intercâmbio aos Estados Unidos. Nessa época eu tinha 13
anos. Nesse intercâmbio a orquestra foi para Indianápolis e outras cidades
vizinhas, ficando hospedada em casas de famílias de estudantes de lá que
também participavam de grupos instrumentais. Foi incrível!
Dois anos depois, ingressei numa nova formação, o Conjunto Instrumental
Jovem da Fundarte. Nessa época passei a tocar piano sob a regência e arranjos
musicais cheios de sensibilidade da professora Adriana Bozzetto. Participei,
mais ou menos nesse período, do grupo de flautas doces da professora Lucia
Carpena na mesma instituição. Nesse último grupo o repertório era bem
específico ao instrumento e com um elevado grau de dificuldade técnica.
Trabalhamos um repertório mais erudito e com muitas músicas compostas ou
arranjadas para a flauta doce. No período de graduação participei durante dois
semestres de um conjunto de flautas doces como atividade de extensão
universitária.
Com todas estas recordações, percebo o quanto foi importante o meu
ingresso na orquestra infantil e nos outros grupos instrumentais dos quais
participei durante a minha formação musical, e, principalmente, pela
permanência e escolha da música como profissão. Posso afirmar que estas
experiências foram decisivas! Acredito muito na prática musical em conjunto
como um processo importante na formação de estudantes de música. Hoje
coordeno três grupos de prática de conjunto: Orquestra Infantil do CES, na
qual realizo um trabalho semelhante com o que vivenciei quando criança,
oportunizando a prática instrumental em conjunto para iniciantes na música;
Conjunto de Flautas Doces da Uergs, formado pelos estudantes de flauta doce
do curso de Graduação em Música – Licenciatura e outras pessoas da
comunidade; e o Tutti Flauta Dolce, quarteto de flautas doces o qual integro.

Ao encontrar esta carta-convite elaborada com tanta criatividade e afeto, rapidamente
tenho um encadeamento de lembranças e sentimentos. É possível que o tempo que dediquei
para escrever sobre estas recordações não tenha sido suficiente para relatar todos os
acontecimentos revisitados. À medida que vou relendo, também vão surgindo outros detalhes
que deixei de citar ou mesmo que parecem estar nebulosos, como, por exemplo, no que diz
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respeito à ordem da rotina dos ensaios, o que era realizado primeiro ou deixado para o final, o
que de fato não parece ser relevante neste momento.
Como questiona Eggert (2004): “Quem pesquisa, se pesquisa?”. Concordando com a
autora, respondo que sim! Ao escrever, ler e reler minhas escritas sobre as experiências musicais
vividas na infância, considero que foram momentos formadores que certamente inspiraram todo
o trabalho docente realizado hoje nas diferentes instituições em que trabalho e que, mesmo em
distintos níveis de ensino, seja na escola básica, atuando com crianças, ou mesmo no trabalho
com formação de professores, a linha de condução e a essência das minhas ações seguem iguais.
Ao mesmo tempo que Maria Inês Lermen, minha primeira maestrina, incentivava o fazer
musical tão lindo e delicado com apenas sol, lá, si e dó, sensibilizava para as sutilezas dos nossos
encontros, demonstrando respeito ao pequeno conhecimento musical que tínhamos, construindo
tanto relações de amizade quanto a sensação de pertencimento de seus pequenos músicos àquele
espaço. Da mesma forma, ter participado dos demais grupos musicais aqui relatados, seja na
adolescência ou na fase adulta, marcou a minha trajetória, ampliando todo o conhecimento que
foi “semeado” e “cultivado” desde a primeira experiência musical em conjunto.
Ao rememorar fatos sobre as minhas experiências musicais na infância e na
adolescência, percebo que toda a minha trajetória musical foi marcada pela prática musical em
grupo. E hoje, como professora, observando minhas diferentes atuações no ensino de música,
percebo que procuro oferecer aos meus alunos práticas semelhantes àquelas que tive.
Como explica Eggert, a riqueza da pesquisa qualitativa está justamente em não possuir
definições fechadas, e estas podem ser percebidas em qualquer área do conhecimento das
ciências humanas. Por isso, “quem pesquisa acaba por se ouvir e, ao fazer isso, vai abrindo
espaços de escuta ao longo caminho da construção dos conhecimentos” (EGGERT, 2004, p.
551).
Entendo que o contexto social e afetivo que aproxima as pessoas quando fazem música
juntos propicia diferentes experiências e aprendizagens musicais. Ao mesmo tempo que conecta
os músicos a diferentes dimensões de sua vida, remete a inúmeras sensações, dentre elas, a
sensação de prazer, de superação e de alegria do encontro. No contexto da formação acadêmica
dos músicos licenciandos, fazer música juntos propicia experiências pedagógico-musicais que
envolvem planejamento e produção de concertos didáticos, escolha de repertório, desde sua
realização até a necessária reflexão posterior sobre o desenvolvimento e atuação profissional.
Ao revisitar a minha própria história de vida, seja como estudante, professora de música ou
como componente de conjuntos instrumentais, questiono: o que me levou a dedicar parte de
minha vida à participação de conjuntos instrumentais? Que valores sustentavam meu ânimo?
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Embora não soubesse responder, uma convicção esteve sempre presente e hoje transforma-se
na tese principal desta pesquisa: a experiência de tocar juntos pode promover sentimentos que
asseguram o desenvolvimento e a formação profissional dos músicos licenciandos ou
recentemente licenciados.
Ao considerar também a complexidade do trabalho docente, em especial a formação de
professores de música, e a importância das atividades práticas como processo de aprendizagem
musical e formação pedagógica, uma vez que todo o trabalho realizado está vinculado às
atividades acadêmicas e formativas, sinto a necessidade de compreender como os participantes
do Conjunto de Flautas Doces da Uergs significam suas experiências musicais em grupo.
Para guiar as reflexões desta pesquisa, a questão norteadora, a tese que ampara as buscas
e os objetivos a atingir foram alinhados da seguinte forma:
QUESTÃO DE PESQUISA
De que modo as histórias de vida afetam e são afetadas pela experiência de fazer música
juntos?
TESE PRINCIPAL
A experiência de tocar juntos pode promover sentimentos que asseguram o
desenvolvimento e a formação profissional dos músicos licenciandos ou recentemente
licenciados.
OBJETIVO GERAL
Compreender o significado que os músicos licenciandos ou recentemente licenciados
atribuem à experiência de tocar juntos.
DESDOBRAMENTOS DO OBJETIVO
Refletir sobre os processos daqueles que vivem o dia a dia como músicos licenciandos,
buscando compreender os significados atribuídos às experiências de escuta de si mesmo e do
outro e entender o que é singular e o que é plural no processo de significação das experiências
vividas.
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Esta pesquisa apresenta a singularidade de dialogar fortemente com as significações de
vida e formação do próprio pesquisador, articuladas com as narrativas produzidas pelos
participantes que viveram o processo de ensinar e aprender música antes e durante a pesquisa.
Nesse sentido, as narrativas narram o próprio desenvolvimento da pesquisa.
A integração das ações de ensino, pesquisa e extensão que viabilizaram este projeto poderá
encorajar e suscitar projetos de pesquisa semelhantes, oferecendo uma alternativa teórica e
metodológica. O tema principal, “tocar música juntos”, amplia-se não só para a formação de
professores de música, construção de identidades pessoal e profissional no campo da educação
musical, mas também para outros campos que envolvem a música como forma de expressão.
O capítulo 1 apresentou, a partir de narrativas autobiográficas, uma breve história de
vida musical que vincula as experiências musicais e os traços relevantes da minha identidade
pessoal e profissional aos interesses da pesquisa de doutorado. Expôs a questão de pesquisa,
tese principal e os objetivos a serem atingidos.
No capítulo 2 apresento as ideias de Alfred Schütz (1979, 2006), que fundamentam
teoricamente o trabalho através do olhar sobre as relações sociais e a troca de experiências que
acontece entre os músicos enquanto fazem música juntos.
No capítulo 3 apresento os autores que fundamentam a formação profissional docente.
Este capítulo é constituído por três momentos: no primeiro, apresento de maneira geral aspectos
sobre a identidade profissional docente e a dimensão da prática reflexiva; no segundo, aspectos
relacionados à formação de professores de música; e, por último, os autores que discutem
aspectos sobre a flauta doce, tanto pelo viés pedagógico quanto da performance.
No capítulo 4 construo um panorama histórico da metodologia de pesquisa
(auto)biográfica, bem como sua corrente Histórias de Vida e Formação. Entre os autores que
referenciam a corrente metodológica escolhida para esta pesquisa estão Josso (2004, 2006,
2007, 2008a, 2008b, 2010a, 2010b, 2012) e Abrahão (2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011).
No capítulo 5 apresento a trajetória do grupo que inspirou a realização desta pesquisa.
Nesse momento, situo o trabalho que foi realizado no grupo no período compreendido entre
2014 a 2018, apresento os participantes da pesquisa e situo a Universidade-sede do projeto.
No capítulo 6 caracterizo o método empregado para desenvolver esta pesquisa, bem
como os detalhes do percurso metodológico desenvolvido. Descrevo o planejamento e a
organização dos encontros; as questões que nortearam a realização dos grupos de discussão; o
emprego de diários para inspirar a produção das informações desta pesquisa através das
histórias musicais de cada participante e, também, explico o processo de criação, como uma
forma própria de compreender as narrativas dos participantes desta pesquisa.
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No capítulo 7 apresento as significações que os músicos licenciandos ou recentemente
licenciados atribuem ao fazer música juntos. As narrativas produzidas geraram três grandes
temáticas. A primeira trata da contextualização, apresentando o primeiro contato com a flauta
doce; o seu desconhecimento sobre a potencialidade que o instrumento permite ter e também o
momento em que os participantes sentiram-se apaixonados pelo instrumento. A segunda
temática relaciona-se ao ingresso no grupo de flautas doces e como significam esta participação.
Como terceira temática gerada, apresento as narrativas que tratam da formação profissional,
falo sobre os professores que marcaram a vida dos participantes, sobre as suas próprias
experiências docentes com a flauta doce e os processos de reconhecimento e valorização do
instrumento.
Nas considerações finais, apresento os resultados da pesquisa, situando as narrativas dos
participantes no contexto de suas experiências individuais e grupais. Ampliando a abrangência
das reflexões, exploro as dimensões culturais, sociais e políticas que permitem ligar os fatos e
imprimir consistência às minhas reflexões. Com base na literatura específica, vou construindo
formas de interpretar e capturar o sentido mais profundo dos sentimentos expressos nas
narrativas. Desse modo, foi possível compreender o significado singular-plural da experiência
de tocar juntos. Esta tese mostra de que modo as experiências em grupo promovem sentimentos,
modificam impressões sobre si mesmos e asseguram o desenvolvimento e a formação
profissional dos músicos licenciandos ou recentemente licenciados.
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2

UM OLHAR SOCIOLÓGICO DA EXPERIÊNCIA MUSICAL EM CONJUNTO
Buscando compreender o significado da experiência musical na vida dos participantes

do grupo de flautas doces, encontro na sociologia o olhar que permite referenciar teoricamente
o que é narrado, compreendido e significado pelos participantes nesta pesquisa. Tendo em vista
as relações sociais que ocorrem entre os músicos do Conjunto de Flautas Doces, diante das
construções e trocas de saberes praticadas nos ensaios, do crescimento musical e do vínculo
afetivo estabelecido entre os participantes do grupo durante as práticas musicais, encontro nas
ideias de Schütz um importante aporte que permite compreender tais situações, relacionandoas a um processo que vai, de acordo com autor, da comunicação à compreensão do discurso
musical, dentro de diferentes dimensões de tempo que aproximam músicos, compositores e
ouvintes.
Sabendo que Schütz construiu a sua teoria a partir do método fenomenológico de
Husserl, considero importante ressaltar que o principal interesse nesta pesquisa está
especificamente no estudo das relações sociais voltadas para a prática musical em conjunto,
cuja temática foi desenvolvida por Schütz no artigo intitulado “Making Music together”,
publicado pela primeira vez em 1951, nos Estados Unidos, após sua imigração para este país
em 1939 (PRATO, 1982, p. 89). Entretanto, de maneira breve, considero importante situar o
campo da fenomenologia e apresentar alguns conceitos que serão abordados pelo autor nas
discussões sobre as relações sociais entre os músicos, o compositor e o ouvinte.
Ao introduzir a obra de Schütz (1979), Helmut Wagner relata que o autor se considerava
um sociólogo de final de semana, em razão do exercício simultâneo de outra profissão. A cada
novo texto, costumava reapresentar as ideias da fenomenologia com o intuito de evitar ser mal
interpretado pelos seus leitores. As ideias que estavam dispersas em diferentes artigos, Wagner
as reúne e apresenta nesta obra, que difundiu e consagrou o pensamento de Schütz. Algumas
vezes os conceitos aparecem de forma repetitiva, tanto para situar o leitor quanto para
novamente relacioná-las a um novo passo de suas teorias.
A palavra fenomenologia origina-se do grego e é composta por duas partes: fenômeno,
aquilo que se mostra, que aparece a nós primeiramente pelos sentidos; e logia, a capacidade de
refletir, de realizar um discurso esclarecedor (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p. 19). Como
uma corrente de pensamento, a fenomenologia surge no final do século XIX com Franz
Brentano (1838-1917), mas é a partir de Edmund Husserl (1859-1938) que tem suas principais
ideias desenvolvidas. A ideia central da fenomenologia é a noção da intencionalidade e a busca
por um rigor conceitual, não apenas as opiniões dos filósofos. E, conforme Husserl, esta busca
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encontra-se “na própria realidade, nas coisas e nos problemas, o solo da experiência comum,
em algo que diz respeito a todos: no mundo da vida” (SOUZA, 2012, p. 2).
Para Husserl, todo conhecimento é socialmente construído, e, desta forma, todas as
pessoas produzem saberes sociais. Estes, uma vez que são construídos socialmente,
estabelecem sentido comum, tonando-se coerentes para a sociedade. Para Husserl, “a percepção
é uma porta, uma forma de ingresso, uma passagem para entrar no sujeito, ou seja, para
compreender como é que o ser humano é feito” (BELO, 2006, p. 30).
Falamos muito sobre compreender o sentido das coisas, mas podemos compreender o
sentido das coisas? Para que compreender o sentido das coisas? Husserl (2001) diz
que podemos e devemos compreender o sentido das coisas, para que nossa experiência
quotidiana possa orientar nossas vivências. Salienta que existem algumas coisas cujo
sentido podemos identificar de forma imediata, enquanto em outras temos mais
dificuldade. Reforça que, o sentido das coisas, nós intuímos. (SURDI; KUNZ, 2009,
p. 194).

Assim, em sua teoria, Husserl emprega termos construídos na tradição filosófica, como
“subjetividade”, “vida comum”, “ação” e “intersubjetividade”. A fenomenologia tal como é
construída por Husserl é estudada e ampliada pelo austríaco Alfred Schütz. Na sequência,
apresento alguns dados sobre a biografia de Schütz.
2.1 SOBRE SCHÜTZ E SUAS REFERÊNCIAS TEÓRICAS
Alfred Schütz nasceu em 1899, em Viena, e morreu em 1959, durante seu exílio em
Nova York. Apesar dos registros biográficos de Schütz, sua formação acadêmica apresenta-se
de maneira formal nas áreas de Direito, Filosofia e Sociologia; a música também era uma de
suas paixões. Ainda na juventude, Schütz estudou piano e, em Viena, durante um período
ininterrupto de dezoito anos, participou regularmente de um grupo de câmara aos sábados à
tarde. Wang (2017) conta que, segundo a esposa de Schütz, Ilse Schütz, dentre as práticas
musicais realizadas pelo marido estavam duetos de violino e piano e outros trios. Neste mesmo
relato podemos observar, nas palavras de Ilse, que a música ocupava um papel muito importante
na vida de seu marido: “Eu acho que ele poderia ter ficado sem comida durante toda a semana,
mas ele não poderia ter ficado sem suas sonatas para violino no sábado à tarde” (WANG,
2017, p. 3, tradução nossa).
Como filósofo e sociólogo, Schütz construiu suas ideias apoiado no pensamento de
Edmund Husserl e Marx Weber. No que se refere a Husserl, “seu ponto de partida irredutível
são as experiências do ser humano consciente, que vive e age em um ‘mundo’ que ele percebe
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e interpreta e que faz sentido para ele” (SCHÜTZ, 1979, p. 7). Em seus estudos, Husserl
desenvolve o método da redução fenomenológica.1 Weber, por sua vez, começou a definir a
Sociologia “como uma ciência social que tenta compreender de modo interpretativo a ação
social e através disso explicá-la causalmente em termos de curso e efeitos” (SCHÜTZ, 1979, p.
9). Para Weber, a conduta humana só é considerada ação quando a pessoa que agiu atribui um
significado para a mesma.
Partindo da premissa de que todas as ações produzem um sentido para o sujeito, uma
das grandes preocupações de Schütz estava em entender como o significado é construído no
mundo social. O “mundo social” ou “mundo da vida cotidiana” foi um termo utilizado
inicialmente por Husserl com a intenção de caracterizar o mundo em que vivemos, que
experimentamos.
Buscando compreender as ideias de Schütz, no que se refere à música e às relações
sociais estabelecidas entre músicos durante uma ação musical, foi necessário também o estudo
de alguns dos conceitos utilizados pelo autor e que fazem parte da abordagem sociológica
presente nos estudos do autor.
2.2 O MUNDO DA ATITUDE NATURAL
Para Schütz, o mundo da vida cotidiana significa “o mundo intersubjetivo que existia
muito antes do nosso nascimento, vivenciado e interpretado por outros, nossos predecessores,
como um mundo organizado. Ele agora se dá a nossa experiência e interpretação” (SCHÜTZ,
1979, p. 72).
Schütz entende que toda interpretação que realizamos sobre o mundo acontece por meio
de um estoque de experiências anteriores, tanto das nossas próprias quanto das experiências
vividas por nossos pais e professores. Tais experiências, na forma de “conhecimento à mão”,
funcionam como um código de referência. Posteriormente, em retrospectiva, uma análise de
nossas experiências pode descrever de que modo os elementos desse mundo afetam os nossos
sentidos e como os percebemos (SCHÜTZ, 1979).
De acordo com o referido autor, o mundo é, desde o início, não um mundo individual,
privado de cada pessoa, “mas sim um mundo intersubjetivo, comum a todos nós, e que, no

1

“Husserl insistia em que se partisse de uma ‘suspensão da crença’ no ‘mundo exterior’, quer como é
ingenuamente visto por um indivíduo qualquer na vida cotidiana, quer o que é sofisticadamente interpretado por
filósofos ou cientistas. A ‘realidade’ desse mundo exterior não é confirmada nem negada; em vez disso, é ‘colocada
entre parênteses’, num ato de ‘redução fenomenológica’” (SCHÜTZ, 1979, p. 8, tradução nossa).
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geral, não possuímos um interesse teórico”, mas, principalmente, prático. Como exemplo disso,
Schütz menciona que o nosso interesse está em fazer uma ligação telefônica e saber como isto
poderá ser útil em diferentes situações do dia, e não necessariamente em saber qual explicação
teórica e física ocorre em seu funcionamento. Assim, o mundo da vida cotidiana é, para o autor,
“a cena e também o objeto de nossas ações e interações” (SCHÜTZ, 1979, p. 73).
2.3 SITUAÇÃO BIOGRÁFICA DETERMINADA
Para Schütz, a situação biográfica é determinada em todos os momentos da vida de uma
pessoa, em dado momento, levando em conta tanto o espaço físico, o período (tempo externo),
seu status ou papel dentro do sistema social, bem como sua posição moral e ideológica. Em
outras palavras, é admitir que a pessoa tem a sua própria história.
É a sedimentação de todas as experiências anteriores desse homem, organizadas de
acordo com as posses “habituais” de seu estoque de conhecimento à mão, que como
tais são posses unicamente dele, dadas a ele e a ele somente. Essa situação biográfica
determinada inclui certas possibilidades de atividades teóricas ou práticas futuras, que
chamaremos de “propósito à mão”. É esse propósito à mão que define que elementos,
dentre todos os outros contidos numa dada situação, são relevantes para este
propósito. (SCHÜTZ, 1979, p. 73).

2.4 ESTOQUE DE CONHECIMENTO
Segundo o autor, é por meio do estoque de experiências que o homem consegue, na vida
diária, determinar a antecipação das coisas que virão, pois tais experiências funcionam como
códigos de interpretações de suas novas experiências. Cada conhecimento, por sua vez, possui
uma história particular, “Foi constituído de e por atividades anteriores de experiência de nossa
consciência, cujo resultado tornou-se agora uma posse nossa, habitual” (SCHÜTZ, 1979, p. 74).
Há também diferentes zonas de experiências, sejam zonas de preconceito, de crendices
cegas, de puras suposições, de meras adivinhações, zona de coisa que basta acreditar, entre
outros. Entretanto, é um dado problema que permite subdividir o nosso estoque de
conhecimentos em graus de relevância e perceber os limites de cada zona exatamente durante
a procura de uma solução, sejam elas zonas de nitidez, de obscuridade, de precisão ou mesmo
de ambiguidade. Esta é a chave para a interpretação do conhecimento. É importante ressaltar
que a qualquer momento um dado conhecimento pode mudar de status ou de zona, tendo em
consideração as experiências novas que vão enriquecendo o estoque de conhecimento de um
indivíduo.
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Sobre uma experiência atual em curso, esta pode aparecer “como ‘familiar’, se estiver
relacionada por meio de uma ‘síntese de reconhecimento’ a alguma experiência anterior, nos
modos de ‘igualdade’, ‘semelhança’, ‘similaridade’, ‘analogia’ etc.” (SCHÜTZ, 1979, p. 75).
Ou pode ainda ser identificada “como uma experiência igual, que se repete”, ou como uma
experiência anterior “igual, mas modificada”, ou, ainda, como uma experiência “de um tipo
semelhante ao de alguma já vivenciada” (SCHÜTZ, 1979, p. 75).
2.5 O CARÁTER DO CONHECIMENTO PRÁTICO
Schütz considera que o conhecimento de um homem que pensa e age dentro do mundo
de sua vida cotidiana não é homogêneo. Logo, caracteriza o conhecimento como: 1) incoerente,
uma vez que a hierarquia dos seus planos vai mudando conforme o crescimento da sua
personalidade, assim como em relação ao grau de conhecimento que vai adquirindo ou almeja
ter ao longo da vida; 2) apenas parcialmente claro, “tudo o que quer é informação sobre
possibilidades, e visão das chances e riscos que a situação à mão acarreta com relação ao
resultado de suas ações” (SCHÜTZ, 1979, p. 76). Dito de outra forma, é o interesse pela
praticidade e funcionalidade das ações diárias, sem que para isso seja necessário compreender
as teorias ou leis da física que permitem uma ação, como a utilização do serviço telefônico ou
do metrô; 3) não está livre de contradições, “seu conhecimento não é consistente”. Na medida
em que a pessoa é, por exemplo, pai, cidadão, empregado, membro da igreja, pode ter diferentes
opiniões sobre temas morais, políticos ou econômicos. Segundo o autor, “o pensamento das
pessoas se espalha por assuntos situados em níveis diferentes e de relevância diferente, e ela
não tem consciência das modificações que teriam de fazer para passar de um nível a outro”
(SCHÜTZ, 1979, p. 75-76).
2.6 COMUNICAÇÃO ENTRE PESSOAS
2.6.1 Comunicação oral
“As ações sociais envolvem comunicação, e qualquer comunicação é necessariamente
fundamentada em atos de trabalho” (SCHÜTZ, 1979, p. 201). Para comunicar-se com outras
pessoas, é necessária a utilização de atos abertos para o mundo exterior, que serão
interpretados como signos2 daquilo que se deseja transmitir. Essa comunicação pode

2

O autor utiliza o termo signo “para designar objetos, fatos ou eventos do mundo exterior cuja apreensão apresenta
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acontecer por meio de gestos, da fala, da escrita, todas essas baseadas em movimentos
corporais (SCHÜTZ, 1979).
Do ponto de vista do intérprete, é possível que este receba pronta a interpretação dos
atos de comunicação dos outros ou ainda que o intérprete se atente para o processo em curso de
suas ações comunicativas, da forma que elas ocorram simultaneamente; por exemplo, no
momento em que uma pessoa escuta o seu parceiro falar, prestando muita atenção a cada palavra
dita, observando a construção do seu pensamento, palavra por palavra, sentença por sentença e
parágrafo por parágrafo. Pode-se dizer que, neste processo, o comunicador e o ouvinte seguem
no mesmo ritmo as ideias de comunicação e compreensão. Isso acontece num presente vívido,
tal como Schütz (1979) explica que acontece no momento da prática de tênis, ou entre músicos
que fazem música juntos. Assim, no momento em que interpreta o ato comunicativo de outro,
o ouvinte/intérprete vive tanto as ocorrências da fala do outro no tempo exterior quanto também
vivendo sua própria interpretação, como uma série de retenções e antecipações no seu tempo
interior, que levará em consideração suas experiências anteriores.
2.6.2 Expressão gesticulada
Segundo os sociólogos, a comunicação não se dá apenas no tempo, mas também no
espaço, através das relações face a face. Tendo como exemplo o caso do falante e do ouvinte,
além das palavras escolhidas no momento de fala, existem também outros elementos, como a
inflexão de voz, a expressão facial e os gestos que acompanham a conversa. Estes, por sua vez,
não são planejados durante a ação comunicativa; sendo assim, são considerados por Schütz
(1979) como mera conduta ou meros reflexos. E, embora sejam consideradas experiências reais,
sem significado subjetivo, são elementos integrantes da interpretação do ouvinte no que diz
respeito ao estado de espírito do outro.
2.7 O MUNDO DAS RELAÇÕES SOCIAIS – RELAÇÕES INTERATIVAS
2.7.1 Intersubjetividade e compreensão
Para explicar o significado de intersubjetividade, Schütz inicia com o pressuposto de
que o mundo da vida diária de cada pessoa não é apenas seu, não é privado, mas compartilhado
com seus semelhantes, vivenciado e interpretado por outros. É um mundo comum a todos. É

a um intérprete cogitações de um semelhante” (SCHÜTZ, 1979, p. 196)
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um mundo historicamente dado, que existiu antes do seu nascimento e que continuará existindo
depois da sua morte. Com isso, o termo intersubjetividade diz respeito à interação entre
diferentes sujeitos que vivem, compartilham espaço e estão conectados a um sentido cultural
comum (SCHÜTZ, 1979).
Do ponto de vista de Schütz, as ações são sociais, uma vez que o conhecimento e o
significado são construídos socialmente e dentro de um contexto. Para Vargas (2010), esta é a
premissa para compreender e aproximar o conhecimento do mundo social, ou seja, “o
reconhecimento do mundo cotidiano como lugar de intersubjetividade e vínculo social”. E,
segundo a autora, estas são “Categorias indissociáveis, [pois] as relações intersubjetivas e
sociais expressam-se no mundo da vida cotidiana, que é dotado de múltiplos significados
atribuídos pelos sujeitos” (VARGAS, 2010, p. 3).
Agindo sobre os outros e sendo afetado por eles, conheço esse relacionamento mútuo,
e esse relacionamento implica que eles, os outros, vivenciem o mundo comum,
essencialmente de um modo semelhante ao meu. (SCHÜTZ, 1979, p. 160).

2.7.2 Ambiente de comunicação comum
O autor entende como inseparáveis o “estar relacionado com um ambiente comum e [o]
estar unido com o outro numa comunidade de pessoas” (SCHÜTZ, 1979, p. 160). Por meio de
um ambiente comum a todos os sujeitos que se motivam reciprocamente em suas atividades
espirituais, originam-se os relacionamentos de compreensão mútua, de consentimento, ou seja,
um ambiente comum de comunicação.
Neste ambiente comum,
[…] a socialidade se constitui através de atos comunicativos em que o Eu se volta para
os outros, apreendendo-os como pessoas que se voltam para ele, e todas conhecem
esse fato. Entretanto, a compreensão da outra pessoa ocorre apenas por meio da
apresentação, sendo que todos têm como dadas “em presença originária” apenas as
suas próprias experiências. (SCHÜTZ, 1979, p. 161).

Mesmo dentro de um ambiente comum, cada pessoa tem o seu ambiente particular, seu
mundo privado, a partir do qual “percebe o mesmo objeto que o seu parceiro, mas com coloridos
que dependem de seu determinado Aqui e seu fenomenal Agora” (SCHÜTZ, 1979, p. 161).
Contudo, o ambiente comum de comunicação pressupõe que “a mesma coisa que me é dada agora
(num Agora intersubjetivo), com um determinado colorido, pode ser dada a outro do mesmo
modo, depois, no fluxo de tempo intersubjetivo e vice-versa” (SCHÜTZ, 1979, p. 161-162).
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2.8 “FAZENDO MÚSICA JUNTOS: UM ESTUDO SOBRE AS RELAÇÕES SOCIAIS”
No artigo originalmente intitulado como “Making music together: a study in social
relationship”, Schütz investiga as relações sociais entre músicos intérpretes e como a ação
musical acontece por meio das trocas de experiências, que podem acontecer nos tempos interno
ou externo, simultaneamente, enquanto estão fazendo música juntos. Através disso, retoma a
questão da comunicação e da compreensão do significado, que, no caso da música, acontece
por meio da interação entre compositor, intérprete e ouvinte. Tais questões serão abordadas na
sequência deste capítulo.
Para iniciar suas ideias, o autor considera que, para os sociólogos, as relações sociais
“são todas as ações interdependentes que existem entre os seres humanos, mutuamente ligadas
pelo significado que o intérprete atribui às suas próprias ações, e que devem ser entendidas pelo
seu ouvinte” (SCHÜTZ, 2006, p. 1).
Schütz busca também em Max Weber uma definição sobre relacionamento social, qual
seja a conduta de “uma multiplicidade de pessoas que, de acordo com o seu significado
subjetivo, estão mutuamente interessadas umas nas outras e se orientam em virtude desse fato”
(2006, p. 22, tradução nossa). Desta forma, Schütz (2006) percebe que é possível estender a
definição de Weber ao grupo de músicos e seus ouvintes. Tanto no caso do relacionamento entre
músico e ouvinte quanto entre os próprios músicos, há ações interdependentes que se orientam
a partir de significados subjetivos compartilhados. A característica que distingue a participação
do ouvinte neste processo é o desenvolvimento interno de sua atividade no desenrolar da
música, ainda que durante a ação dos músicos.
Outras situações cotidianas também são utilizadas por Schütz (2006) para demonstrar
como ocorrem os processos de comunicação e compreensão do significado. Uma delas é o caso
de jogadores de xadrez, quando, no movimento de uma peça no tabuleiro, fazem com que seu
adversário se conecte aos seus pensamentos, podendo prever sua tática de jogo. Isso é possível
pelo conhecimento do “vocabulário”, que, neste caso, pode ser entendido como o nome das
peças do jogo, e a “sintaxe” como cada uma das peças utilizadas em conformidade com as
“regras do jogo”, que, por sua vez, são conhecidas pelos jogadores ou estipuladas
anteriormente.
No caso da linguagem cotidiana ou do uso de símbolos escritos, presume-se que
cada parceiro interpreta seu próprio comportamento, bem como o do interlocutor,
de acordo com os termos conceituais que podem ser traduzidos e transmitidos ao
outro por meio de um sistema semântico comum. (SCHÜTZ, 2006, p. 1, tradução
nossa).
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Segundo o autor, “a existência de um sistema semântico, seja a ‘conversa dos gestos
significantes’ ou ‘as regras do jogo’ ou ‘a linguagem propriamente dita’, deve ser dada no início;
portanto, o problema do significado não surge”. Para ele, “a linguagem é o veículo mais
importante da comunicação” (SCHÜTZ, 2006, p. 1-2, tradução nossa). Nesta perspectiva, e
apoiado nas ideias de Weber, Schütz argumenta que todas as ações, desde as mais simples, têm
ou produzem sentido; requerem uma experiência e aprendizado anterior e são sociais. Dentre
outras ações sociais exemplificadas por ele, estão a relação entre os tenistas, os esgrimistas, os
lutadores, ou mesmo ações cotidianas simples, como andar juntos, dançar juntos ou também
fazer música juntos.
No caso específico da música, como mencionado, o processo de comunicação acontece
entre compositor e ouvinte, intermediado por um performer solista ou um grupo de músicos.
No que diz respeito aos executantes, a ação de cada um é orientada além do pensamento do
compositor e pelo seu relacionamento com a audiência, mas também de maneira recíproca pelas
experiências no tempo interior e no exterior de seus colegas músicos. Assim como no jogo de
xadrez, em que os jogadores necessitam conhecer a função das peças, na música é necessário
ao intérprete o conhecimento e a habilidade da leitura musical, e tais códigos musicais são
símbolos que servirão como um veículo de comunicação do pensamento musical. Nesse
sentido, a notação ou signo musical “é apenas uma instrução dada ao intérprete para produzir,
por meio da sua voz ou instrumento, um som com uma altura e duração específicas,
acrescentando, em certos períodos históricos, sugestões relativas a ritmo, dinâmica e expressão”
(SCHÜTZ, 2006, p. 5, tradução nossa).
Do ponto de vista técnico e de maneira didática, Schütz explica que cada músico possui
à sua frente uma partitura; esta contém apenas uma porção do conteúdo musical, que deverá ser
traduzida como som que o compositor atribuiu ao seu específico instrumento. Cada músico, por
sua vez, precisa considerar o que o outro tem de executar na simultaneidade. Não basta
interpretar a sua parte, que, como tal, permanece necessariamente fragmentada, mas é preciso
estar atento para a interpretação do outro, que guiará a sua execução (SCHÜTZ, 1979, p. 210).
Embora seja um veículo de comunicação, a notação musical não é idêntica à linguagem
musical. Ainda que separados por até séculos de existência, para se conectar ao pensamento do
compositor, é necessário que o intérprete conheça o contexto em que a obra foi escrita e suas
características interpretativas de acordo com o desenvolvimento histórico e cultural da época.
Estas características, por sua vez, são construídas socialmente e compreendidas pelo “mundo
da vida” como natural e não questionável (SCHÜTZ, 2006).
Em contrapartida, no momento em que os executantes fazem música em conjunto, a
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liberdade de interpretação do pensamento do compositor está restringida um ao outro. Enquanto
tocam, os músicos precisam prever, ao ouvir o outro, “através de pretensões e antecipações, os
rumos que a interpretação do outro possa tomar, e tem de estar preparado, a qualquer momento,
para ser líder ou seguidor” (SCHÜTZ, 1979, p. 210).
Para explicar a questão da cultura musical e sua elaboração através das relações sociais,
Schütz cria uma situação hipotética. Ele propõe que pensemos em um músico que, em dado
momento, olhando para a partitura, executa uma sonata, cujo compositor possui menos de dez
anos de idade e supostamente é desconhecido pelo intérprete. Além disso, o pianista em questão
é tão técnico e perito em leitura musical que não enfrentaria nenhum obstáculo mecânico que
pudesse atrapalhar a sua execução.
Refletindo sobre sua hipótese, Schütz (2006) logo adverte que os dois postulados, ou seja,
um músico experiente e que desconheça a biografia deste famoso compositor, não podem ser
compatíveis. E assim questiona: Será que podemos afirmar que a sonata é realmente desconhecida
pelo músico? Assim, logo explica o porquê dizendo que não é possível ser tecnicamente perito
sem ter atingido um certo nível de cultura musical que o capacita a ler com facilidade uma peça
sem ter nunca estudado uma música semelhante anteriormente. Para o autor, mesmo sem
conhecer a música e o compositor, o pianista em questão possivelmente tem um conhecimento
da forma musical “sonata”, como definida para este tipo de música no século XIX. Além disso,
ele já terá uma gama de conhecimentos sobre temas harmônicos usados nas composições deste
período e também do conteúdo expressivo que encontrará (SCHÜTZ, 2006, p. 6).
Em suma, ele vai conhecer o estilo “típico” da composição deste estilo de música, que
é necessariamente parte de sua interpretação. Mesmo antes de começar a jogar ou ler
o primeiro acorde, o nosso funcionamento refere-se a um conjunto de experimentos,
mais ou menos organizados, mais ou menos coerentes e mais ou menos diferentes
entre si, constituindo na íntegra uma espécie de pré-cognição da peça musical.
Reconhecidamente, essa pré-cognição se refere apenas ao gênero particular ao qual
pertence essa peça musical, e não à sua individualidade única e particular. (SCHÜTZ,
2006, p. 6, tradução nossa).

Dito de outra maneira, o intérprete que executa uma música supostamente desconhecida
interpretará “a partir de uma situação historicamente determinada – no seu caso particular,
autobiograficamente – para o estoque de suas experiências musicais, na medida em que eles
correspondam à nova experiência que ele antecipa” (SCHÜTZ, 2006, p. 6, tradução nossa).
Assim, o estoque de experiências “liga-o indiretamente a todos os seus semelhantes, no passado
ou presente, cujas ações ou pensamentos contribuíram para a construção de seu conhecimento”.
Schütz acrescenta que o estoque de experiências vale também para
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[…] tudo o que foi aprendido com seus professores, e seus professores de seus
professores, respectivamente; tudo o que deriva do desempenho de outros artistas e
tudo do que ele se apropria da manifestação do pensamento musical do compositor.
Assim, o peso do conhecimento musical – como o do conhecimento em geral – é
derivado socialmente. E, no contexto deste conhecimento derivado do social, o
conhecimento transmitido por aqueles que alcançaram o prestígio de autenticidade e
autoridade ocupa um lugar importante, especialmente se eles são grandes mestres
entre os famosos artistas e intérpretes de suas obras, desde que eles sejam
considerados autênticos, tão melhor qualificados para se tornar modelos do que o
conhecimento de outras origens. (SCHÜTZ, 2006, p. 7).

Uma vez que o músico possui um conhecimento “pré-adquirido”, este funciona como
um padrão de referência, uma forma de compreender e interpretar o pensamento do compositor
(SCHÜTZ, 2006, p. 7). “A gênese do estoque de conhecimento à mão, com todas as suas
referências sociais subjacentes, é, por assim dizer, pré-histórica” (SCHÜTZ, 1979, p. 205). No
entanto, a rede de conhecimento socialmente constituída e aprovada situa-se apenas como um
cenário para o pianista e também o ouvinte. Enquanto para o músico sua interpretação da obra
musical acontece por meio de um código de referência, ou seja, o conhecimento que o intérprete
já possui permite uma recriação no campo da consciência, Schütz enfatiza que o mesmo não
necessariamente precisa acontecer com o espectador, uma vez que não é necessário o
conhecimento do compositor, tampouco do período em que viveu ou outras informações
relacionadas à música para que uma pessoa possa compreender o conteúdo musical. Segundo o
autor, “a obra de arte, uma vez terminada, existe como uma entidade significativa, independente
do conhecimento do espectador sobre a vida pessoal do seu criador” (SCHÜTZ, 1979, p. 206).
O relacionamento social entre compositor e espectador, como é aqui entendido,
estabelece-se exclusivamente pelo fato de que o espectador de uma peça de música
participa de, e em certa medida recria, as experiências do semelhante – vamos supor,
anônimo – que criou essa obra, não só como expressão de seus pensamentos musicais,
mas também com intenção comunicativa. (SCHÜTZ, 1979, p. 206).

2.9

O QUE COMPARTILHAM ENQUANTO FAZEM MÚSICA?
Não é apenas a duração interior que ambos os músicos compartilham enquanto tocam e

atualizam o conteúdo musical, mas cada um conecta-se simultaneamente no presente vívido à
corrente de consciência do outro em imediatidade. Segundo Schütz (1979), isso é possível porque
[…] fazer música em conjunto ocorre dentro de um relacionamento face a face
verdadeiro – na medida em que os participantes estão compartilhando não só uma
seção de tempo, mas também um setor do espaço. As expressões faciais do outro, seus
gestos ao manejar o instrumento, em resumo todas as atividades da execução, afetam
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o mundo exterior e podem ser captadas pelo parceiro em imediatidade. Mesmo se
desempenhadas sem intenção comunicativa, essas atividades são interpretadas por ele
como indicações do que o outro vai fazer e, portanto, como sugestões ou mesmo
ordens de comando para o seu próprio comportamento. (SCHÜTZ, 1979, p. 210).

Schütz lembra que todas as atividades de execução ocorrem no tempo exterior, o tempo
que pode ser medido por meio da contagem, do metrônomo ou da batida da batuta do maestro.
Ainda segundo o autor, um relacionamento que acontece face a face, na imediatidade, só
acontece entre um grupo pequeno de músicos. Do contrário, é necessário que algum dos
músicos exerça o papel de liderança, ou seja, estabelecendo o contato com cada um dos demais
músicos enquanto fazem música juntos. Isso pode ser feito pelo primeiro violino, executante
do baixo contínuo, por um cantor principal ou mesmo por um regente.
Ele o faz agindo no mundo exterior, e seus gestos evocativos, nos quais traduz os
eventos musicais que ocorrem no tempo interior, substituem, para cada executante, a
captação imediata das atividades expressivas de todos os co-executantes. (SCHÜTZ,
1979, p. 211).

Como no exemplo já mencionado, que relaciona a fala de uma pessoa e a interpretação
de outra à sua intenção comunicativa, na música, existe também uma relação social estabelecida
entre compositor e espectador. No momento em que o espectador assiste a uma obra (ao vivo
ou gravada), conecta-se simultaneamente à corrente de consciência do compositor,
desempenhando com ele, passo a passo, a articulação em curso do pensamento musical.
O espectador, assim, está unido ao compositor por meio de uma dimensão de tempo
comum a ambos, que não é nada mais do que uma forma derivada do presente vívido
compartilhado pelos parceiros numa relação face a face genuína, tal como a que existe
entre falante e ouvinte. (SCHÜTZ, 1979, p. 207).

Segundo o autor, é possível perceber duas séries de eventos de tempo interno, uma
pertencente à corrente de consciência interna do compositor e outra do espectador, que são
vivenciadas simultaneamente, durante o fluxo em curso do processo musical. Assim, “a
participação no fluxo de experiências interior do outro, essa vivência de um presente vívido em
comum, constitui o relacionamento de ‘afinamento’ mútuo, a experiência do ‘Nós’, que está na
base de toda a comunicação possível” (SCHÜTZ, 1979, p. 208).
O próprio sistema de notação musical, que é significado por Schütz como “um
dispositivo técnico acidental para o relacionamento social que prevalece entre os executantes,
se fundamenta no compartilhar comum de dimensões de tempo diferentes simultaneamente
vividas pelos participantes” (p. 211).
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De um lado há o tempo interior em que se desenrola o fluxo dos eventos musicais,
uma dimensão em que cada executante recria, em etapas politéticas, o pensamento
musical do compositor e através do qual ele se liga também ao ouvinte. De outro
modo, fazer música em grupo é um evento no tempo exterior, pressupondo também
um relacionamento face a face, isto é, uma comunidade de espaço, e é essa dimensão
que unifica os fluxos de tempo interior e garante sua sincronização num presente
vívido. (SCHÜTZ, 1979, p. 211).

Ilustração 1 – Fluxograma das relações sociais interativas de Schütz (1979)

T

Músicos

Compositor

Tempo interior
Desenrola o fluxo de eventos musicais
(músicos e ouvintes)
Músicos recriam o pensamento musical
do compositor
Músicos conectam-se ao ouvinte

Ouvinte

Tempo exterior
Relação face a face
Comunidade do espaço
Unificam os fluxos do tempo interior
Sincronização do tempo vívido

Fonte: Elaboração própria

2.10 A RELAÇÃO SOCIAL ENTRE COMPOSITOR, OUVINTE E INTÉRPRETES E SUAS
AFINAÇÕES
A relação social entre o compositor e o ouvinte acontece no momento em que o segundo
participa dela, recriando, de certa maneira, a experiência do semelhante, ou seja, do suposto
“anônimo” que compôs o trabalho “não apenas como uma expressão do seu pensamento, mas
de acordo com sua intenção comunicativa” (SCHÜTZ, 2006, p. 7).
Schütz (2006) compara dois movimentos musicais, um rápido e outro lento, e explica
que, para o receptor, o ouvinte, embora possa medir em minutos cada um dos movimentos, no
momento em que escuta, “vive uma dimensão temporal que é incomparável com aquilo que
pode ser subdividido em partes homogêneas”. Enquanto o som externo pode ser medido em
minutos e horas de comprimentos, o som interno não.
E, mesmo que o compositor esteja separado do receptor por centenas de anos, no momento
em que o ouvinte acompanha cada nota e articulação do seu pensamento musical, associa-se quase
simultaneamente à corrente de consciência do compositor. “Assim, o receptor une-se ao
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compositor por meio de uma dimensão temporal comum a ambos, e que nada mais é do que uma
forma derivada muito forte do presente compartilhada pelos parceiros em uma relação face a face
autêntica, semelhante àquela entre falante e ouvinte” (SCHÜTZ, 2006, p. 9).
Para Schütz (2006), uma sinfonia existe não apenas no momento em que ela é executada
pelos músicos, mas também depois que foi apreciada e faz parte da experiência e memória de
quem executou ou ouviu a obra.
De um lado há o tempo interno, em que o fluxo de eventos musicais se desenrola, uma
dimensão em que cada intérprete recria, conforme suas experiências, o pensamento
musical do compositor (que é talvez anônimo) e pelo qual ele também está ligado ao
ouvinte. Por outro lado, fazer música juntos é um evento que existe em tempo externo,
onde também pressupomos uma relação face a face, isto é, um espaço comum, e é
essa dimensão que liga o fluxo de tempos internos e ordena sua sincronização em um
tempo presente muito forte. (SCHÜTZ, 2006, p. 12).

Partindo de sua explicação sobre a dimensão temporal, é possível compreender que um
acontecimento marcante na vida de uma pessoa, mesmo que ocorrido apenas uma vez, pode
remeter a toda uma fase vivida, dada a importância que a pessoa deu ao acontecimento. Ou seja,
neste caso o tempo interno foi mais valorizado do que o tempo externo, medido em horas e dias.
No caso da música, tanto o intérprete quanto o ouvinte compartilham o presente muito forte
entre si por um relacionamento face a face ou por meio de um dispositivo mecânico, como um
disco. Para Schütz (2006), no momento em que uma obra é executada em conjunto, a ação de
cada músico não é orientada apenas de acordo com o pensamento do compositor e sua relação
com os ouvintes, mas também de forma recíproca, de acordo com as experiências de seus
parceiros musicais nos tempos interno e externo de cada um.
No que diz respeito à música tocada em conjunto, Schütz (2006) não diferencia a música
feita por músicos de orquestra ou de um coro profissional daquela realizada ao redor de uma
fogueira, cantada ao som das cordas de um violão, por exemplo, tampouco em relação ao
desempenho de um quarteto de cordas e aos improvisos de bons músicos de jazz num encontro
informal.
Ainda segundo autor,
[…] qualquer comunicação possível pressupõe uma relação de “sintonização” entre o
comunicador e o receptor da comunicação. Essa relação é feita pela distribuição
recíproca do fluxo de experiência no tempo interno do outro, por uma experiência
vivida de um presente muito forte compartilhado em conjunto, pela experiência dessa
proximidade na forma de um nós. É somente no contexto dessa experiência que o
comportamento do outro atinge um significado para seu parceiro que está sintonizado
com ele, isto é, a corporalidade/do outro e seus movimentos podem ser interpretados
com uma área de expressão de sua vida interior. (SCHÜTZ, 2006, p. 12).
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Sobre isto, Schütz (1979) explica que toda comunicação requer um relacionamento de
afinação entre comunicador e receptor da comunicação, onde compartilham reciprocamente um
fluxo de experiências do tempo interior do outro, e isso acontece por meio da vivência conjunta
de um presente vívido, como no momento em que se sentem conectados, vivenciam esse
conjunto como um “NÓS”. Segundo o autor, é somente através dessa experiência que a conduta
do outro se torna significativa para o parceiro a ele afinado, ou seja, “o corpo do outro e seus
movimentos podem ser e são interpretados como um campo de expressão dos eventos dentro
de sua vida interior” (SCHÜTZ, 1979, p. 212).
No entanto, é preciso considerar no processo de comunicação não apenas o que pode
ser dito como expressões comunicativas internas, mas também tudo aquilo que se associa ao
mundo externo, como já explicado neste estudo, aquilo que não é intencionalmente
comunicado. São exemplo disso a postura do comunicador, as suas expressões faciais, os modos
de lidar com os instrumentos, dentre outros que também comunicam uma mensagem e que será
interpretada pelo receptor. Assim, existe uma simultaneidade do fluxo de experiências, tanto no
mundo exterior quanto no interior da pessoa a quem a comunicação foi direcionada.
Nesta perspectiva, pode-se dizer que compreender o significado das experiências
vividas no Conjunto de Flautas Doces da Uergs é adequá-las ao tempo – que pode ser interno e
externo –, ao vínculo formado entre os participantes e seus compartilhamentos de
aprendizagens. As conexões entre as pessoas resultam, como explicado por Schütz (2006), em
“significados socialmente compartilhados”.
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3

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE
Este é o segundo ano que conseguimos reunir estudantes de flauta doce
engajados na prática musical em grupo. Dias atrás vi uma tirinha, popularmente
chamada de “meme”, devido ao grande número de compartilhamentos em redes
sociais, que dizia mais ou menos assim: “O que somos? Músicos! E o que
queremos? Nos reunir para tocar! E quando faremos? Eu posso na segunda! Não,
só posso na terça-feira. Quinta-feira? Sábado à tarde está bom pra mim!”. Esta
tirinha definiu perfeitamente nosso maior conflito. Como trabalho em uma
instituição pública que funciona em horário vespertino e noturno, quando não
estão em aula, a maioria deles está trabalhando. E, devido à histórica baixa carga
horária do professor de música em uma mesma instituição, normalmente este
trabalho acontece pingado. Infelizmente, na maioria das vezes ainda é preciso
trabalhar em várias instituições para somar uma carga horária de trabalho
razoável, resultando em muitos locais e diferentes atuações, seja com grupos
corais, com aula de instrumento em escolas particulares de música ou também
em educação musical na educação infantil e séries iniciais. Isso sem contar que,
nas escolas de educação infantil ou escolas de música, muitas vezes esse trabalho
acontece na informalidade: os professores não possuem carteira de trabalho ou
um contrato formalizado. Mesmo passados quase quinze anos do meu início na
docência, parece que muito pouco mudou. Assim, sobram somente os sábados à
tarde para que possamos nos reunir, normalmente em espaços alternativos,
externos ao local da universidade, para que possamos seguir fazendo uma das
coisas que amamos, tocar flauta doce. (segunda-feira, 14 de setembro de 2015,
00:00:16).

Este breve relato foi escrito no início do Doutorado em Educação, onde
despretensiosamente buscava realizar pequenas reflexões acerca das minhas experiências com
a docência e, assim, exercitar a escrita narrativa e biográfica. Optei desde o início por não ter
um caderno para minhas impressões, preferi criar uma pasta no computador e, assim,
denominei-a de “Treinos de escritas autobiográficas”. Inicialmente procurei não definir um
assunto específico para escrever, então todas as experiências voltadas à educação musical ou
prática instrumental poderiam fazer parte, seja sobre o ensino de flauta doce, seja sobre
musicalização das séries iniciais ou mesmo na formação de professores.
Ao longo desse período, realizei oito escritas com o intuito de observar, refletir e narrar
diferentes fatos vividos. De forma geral, percebo que as escritas tratam de pontos diversos, mas
relacionados ao fazer musical, especialmente às relações humanas geradas através dos
encontros musicais. Dentre estes treinos, guardo uma crônica escrita por um colega músico e
uma reflexão minha sobre a mesma; comentários e registros meus sobre o prazer que é tocar
flauta doce; a cópia de um e-mail cheio de afeto enviado por uma das flautistas ao despedir-se
do grupo; o relato de como acontecia a preparação para um dos encontros de flauta doce e piano
promovidos pela Fundarte em Montenegro; dois relatos sobre a rotina de ensaios do grupo de
Flautas Doces da Uergs, e também um convite que foi guardado pela minha mãe, quando eu
tinha apenas seis anos e era convidada a participar de uma orquestra infantil.
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A cada novo exercício de escrita biográfica era possível perceber uma tendência
temática e assim alinhavar os possíveis pontos para estudo nesta pesquisa. Na busca por definir
a temática de minha tese, percebo o quanto minhas experiências pessoais durante a formação
musical dialogam com minhas práticas profissionais, tanto na educação musical da escola
básica quanto na formação de professores. Tocar flauta doce, participar de grupos musicais –
sejam eles vocais ou instrumentais – e dançar são atividades que estão fortemente presentes na
minha atuação docente com a mesma intensidade de como as vivi durante a infância e a
adolescência. No entanto, esta experiência de coletividade, principalmente, no convívio com
professores que se mostravam apaixonados pelo que faziam, foi o que certamente inspirou e
contribuiu para a constituição da minha identidade profissional.
Neste capítulo apresento um olhar sobre a formação de professores. Considero
importante ressaltar que esta temática está presente entre as narrativas dos participantes da
pesquisa no momento em que significam as suas primeiras experiências com o ensino de
música.
3.1 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Sabe-se que, ao longo de toda a sua vida escolar, os docentes desenvolvem padrões
mentais e crenças sobre o ensino que acontecem por meio da observação e que marcam o seu
estilo de ensino (VAILLANT; MARCELO GARCÍA, 2012, p. 53).
As crenças estão subjacentes a todo o tipo de conhecimento, tanto conceitual quanto
procedimental. Elas marcam o estilo de ensino de cada docente que surge dos
conhecimentos implícitos e explícitos que ele tem sobre o processo de ensino e
aprendizagem. […] Os estudantes que querem se transformar em docentes não têm
consciência do que sabem, nem de como e por que conhecem. Além disso,
dificilmente os professores de todos os níveis são ensinados a refletir sobre suas
crenças. Como se isso não fosse bastante, os formadores costumam fracassar na hora
de influir nas concepções prévias dos candidatos à docência, pois sua linguagem está
desconectada da experiência dos próprios aspirantes. (VAILLANT; MARCELO
GARCÍA, 2012, p. 53-54).

Muito embora a construção da identidade profissional se inicie ainda na escola enquanto
estudante, ela se consolida depois, na formação inicial, e é prolongada durante todo o exercício
profissional. Não é o resultado automático da titulação que forma uma identidade profissional,
mas, sim, a sua construção e modelagem. E isso requer tanto um processo individual quanto
coletivo, de natureza complexa e dinâmica, que conduz a uma configuração de representação
subjetiva acerca da profissão docente (MARCELO GARCÍA; VAILLANT, 2009, p. 35).
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Ao falar sobre o papel do docente na atualidade, percebe-se que este se transformou à
medida que se viu obrigado a assumir um maior acúmulo de responsabilidades e exigências a
que está submetido. As características de um bom professor são frequentemente descritas na
literatura contemporânea e se referem desde o conhecimento e os valores que os professores
devem assumir para transmitir aos estudantes, passando pelos métodos de ensino, pelas
competências comunicativas e necessárias para interagir com estudantes, pais e colegas; pelo
domínio das técnicas derivadas dos avanços mais modernos da tecnologias da informação e da
comunicação; assim como pelas competências para a realização de pesquisa e a reflexão sobre
suas próprias práticas (VAILLANT; MARCELO GARCÍA, 2012).
Junto a essas demandas, não se pode esquecer da progressiva delegação de
responsabilidades educativas de outros atores sociais, como a família, que, somados à aparição
dos meios de comunicação e das novas tecnologias, obriga os professores a mudar seu papel na
sociedade, que é crescentemente multicultural e, em muitos casos, multilíngue. Estas
transformações sociais atuam também no contexto da sala de aula e levam a questionar a
relevância de muitos conteúdos curriculares. Logo, a reflexão acerca das mudanças sociais, do
papel do professor e da heterogeneidade de estudantes desperta para a necessidade de
transformação das metodologias e condições de trabalho na escola enfrentadas pelos docentes.
E todos esses fatores causam impacto na relação docente-estudante, que frequentemente é
conflitiva em termos de autoridade e disciplina, tornando ainda mais difícil o desenvolvimento
de diversas tarefas desempenhadas pelo docente (VAILLANT; MARCELO GARCÍA, 2012).

3.1.1

Identidade profissional docente

Em meados dos anos 1980, a partir da publicação de um livro intitulado O professor é
uma pessoa, de Ada Abraham (1984), acontece uma mudança de paradigma, onde a literatura
pedagógica é invadida por obras e estudos sobre a vida dos professores, as carreiras e os percursos
profissionais, as biografias e autobiografias docentes ou o desenvolvimento pessoal dos
professores, cujo principal objetivo estava em recolocar os professores no centro dos debates
educativos e das problemáticas da investigação. Com esta virada, estamos no cerne do processo
identitário da profissão docente. Algumas questões, como, por exemplo: “Como é que cada um
se tornou o professor que é hoje? E por quê? De que forma a ação pedagógica é influenciada pelas
características pessoais e pelo percurso de vida profissional de cada professor?”, revelam, mesmo
em tempos de racionalização e uniformização, o que cada um continuou a produzir no mais íntimo
da sua maneira de ser professor (NÓVOA, 1992, p. 15-16)”.
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Na perspectiva do processo identitário3 dos professores, Nóvoa destaca os três AAA que
sustentam esta prática. O primeiro deles, A de adesão, uma vez que ser professor implica a
adesão a princípios e valores, assim como prevê um investimento nas potencialidades das
crianças e dos jovens. O segundo A, de ação, pois na escolha das melhores maneiras de agir
misturam-se decisões de foro tanto profissional quanto pessoal, onde cada professor vai optar
por um método e técnica que se adeque à sua maneira de ser. E, em terceiro, A de
autoconsciência, acreditando que tudo se decide no processo de reflexão do professor sobre
suas ações.
A construção de identidades é um processo complexo que necessita de tempo para
refazer identidades, acomodar inovações e assimilar mudanças.
A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A
identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras
de ser e de estar na profissão. Por isso, é mais adequado falar em processo identitário,
realçando a mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se sente e se
diz professor. (NÓVOA, 1992, p. 16).

Em 2012, na USP, foi realizado um seminário internacional sobre processo identitário
que, através dos debates e conferências realizadas durante três dias de encontro, resultou em
um livro intitulado Identidades. Logo no prefácio os organizadores alertam para o fato de que
o processo contemporâneo de transformação social “vem colocando em xeque formas mais
tradicionais de identificação coletiva, estimulando sua redefinição e gerando novas
perspectivas” (SALLUM JR., 2016, p. 12). Assim,
[…] as identidades sociais vêm se multiplicando de forma acelerada, na medida em
que os indivíduos que a reivindicam desdobram-se em agentes de várias coletividades
de pertencimento. […] Vêm se acentuando os sentimentos de que participamos de
uma comunidade global com fronteiras geográficas e culturais mais tênues, em
função, sobretudo, da disseminação de novos modos de comunicação e de
sociabilidade. (SALLUM JR., 2016, p. 12).

Atualmente o termo identidade tem sido muito usado, uma vez que raça, gênero,
orientação sexual, nacionalidade e religião, entre tantos outros marcadores, são considerados
identidades. O termo “identidade social”, ao ser explorado no Google, resulta em milhões de
páginas pelo mundo. No entanto, há pouco mais de meio século, esses termos não eram usados

A problematização sobre o processo identitário, tendo como referencial Antônio Nóvoa, já foi definida na
formação de professores de música, na dissertação de Diogo Baggio, integrante do grupo de pesquisa NarraMus.
3
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da forma como são hoje para tratar dessas características sociais compartilhadas pelas pessoas
(APPIAH, 2016, p. 17).
Em 1950, a identidade de alguém era aquilo que o distinguia, não o que o ligava aos
outros. Vejamos a diferença: um relatório policial diria que “a vítima é do sexo
masculino, negra, heterossexual, pertencente a uma determinada associação católica,
mas sua identidade permanece desconhecida”. (APPIAH, 2016, p. 17).

O foco desta pesquisa não está em aprofundar epistemologicamente o termo identidade,
mas situar o leitor quanto ao seu uso e emprego no contexto de profissionalização do professor.
Mesmo com tantas mudanças sociais, a formação docente parece não acompanhar todas
essas transformações. No entanto, são os próprios professores que poderão entender e indicar
as possíveis e necessárias mudanças para o futuro da educação (VAILLANT; MARCELO
GARCÍA, 2012).
No entanto, enquanto muitos estudos afirmam que alguns docentes contribuem mais
que outros para o desenvolvimento acadêmico de seus estudantes, sabemos que não é
fácil identificar nem as capacidades, nem as características, nem as práticas
específicas dos docentes na sala de aula que têm mais probabilidade de melhorar o
aprendizado dos estudantes. (VAILLANT, MARCELO GARCÍA, 2012, p. 17).

No que diz respeito à ação e ao saber dos professores, Nóvoa pontua que são as
misturas de vontades, de experiências, de acasos que consolidam as rotinas e os
comportamentos com os quais cada professor é capaz de se identificar (NÓVOA, 1992, p.
16). Mesmo sendo difícil listar capacidades básicas para uma boa docência devido aos
diferentes contextos, situações, países e particularidades, ainda assim, por meio da revisão
bibliográfica, existe um conjunto de capacidades docentes que influem nos conhecimentos
apreendidos e adquiridos pelos estudantes. Tais capacidades têm a ver com duas grandes
dimensões principais: a dimensão cognitivo-acadêmica, que diz respeito a formação
acadêmica e capacitação contínua, bem como suas estratégias pedagógicas, e a dimensão
vincular-atitudinal, relacionada à transmissão de valores morais e éticos inerentes ao
exercício docente e imprescindíveis ao social e pessoal dos estudantes. São exemplos dessa
segunda dimensão componentes como: motivação, liderança, empatia, espírito empreendedor,
boa disposição, atitude positiva, estimulação intelectual, compreensão e controle emocional
(VAILLANT; MARCELO GARCÍA, 2012).
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3.1.2 “Pelo viés da racionalidade técnica”
Ainda hoje existe uma insatisfação generalizada em relação à qualidade da formação
dos docentes na imensa maioria dos países. A dúvida está na suposta incapacidade das
universidades e institutos de formação docente diante das atuais necessidades da profissão. Tais
críticas se referem à organização burocratizada da formação, ao divórcio entre a teoria e a
prática, à excessiva fragmentação do conhecimento que se socializa e à escassa vinculação com
as escolas (MARCELO GARCÍA; VAILLANT, 2009).
Sabe-se que, até o final do século XX, a formação de professores era realizada em
escolas profissionais da universidade moderna, dedicadas à pesquisa, através do modelo da
racionalidade técnica. Schön explica que, neste modelo, acreditava-se que, por meio da
aplicação da teoria e da técnica derivadas de conhecimento sistemático e preferencialmente
científico, os profissionais solucionariam problemas instrumentais, selecionando os meios
técnicos mais apropriados para propósitos específicos. No entanto, na prática profissional, os
problemas do mundo real não se apresentam aos profissionais com estruturas bem-delineadas,
sua tendência é não se apresentar como um problema, mas por meio de estruturas caóticas e
indeterminadas, e é o próprio profissional que definirá o problema, bem como os aspectos
importantes a observar (SCHÖN, 2000).
Shön apresenta a seguinte situação:
Uma professora de aritmética, ao escutar a pergunta de uma criança, conscientiza-se
de um tipo de confusão e, ao mesmo tempo, de um tipo de compreensão intuitiva para
a qual ela não tem qualquer resposta disponível. E porque o caso único transcende as
categorias da teoria e da técnica existentes, o profissional não pode tratá-lo como um
problema instrumental a ser resolvido pela aplicação de uma regra de seu estoque de
conhecimento profissional. O caso não está no manual. Se ele quiser tratá-lo de forma
competente, deve fazê-lo através de um tipo de improvisação, inventando e testando
estratégias situacionais que ele próprio produz. (SHÖN, 2000, p. 17).

A partir deste caso bastante comum no ambiente de ensino, o autor explica que essas
zonas indeterminadas da prática, como a incerteza, a singularidade e os conflitos de valores,
vão além da racionalidade técnica. “Quando uma situação problemática é incerta, a solução
técnica de problemas depende da construção anterior de um problema bem-delineado, o que
não é, em si, uma tarefa técnica”. Por outro lado, são exatamente as tais zonas indeterminadas
que configuram a prática profissional (SHÖN, 2000, p. 17).
Dentre as principais críticas encontradas no modelo de ensino baseado na racionalidade
técnica, está a separação entre teoria e prática na preparação profissional; a prioridade na
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formação teórica em detrimento da prática; a concepção da prática como mero espaço de
aplicação de conhecimentos teóricos, além da premissa que, para ser um bom professor, basta
o conhecimento específico do conteúdo que vai ensinar (PEREIRA, 1999).
Alarcão (1996) tenta ilustrar o modelo apresentado a partir de uma cena televisiva
portuguesa intitulada O veterinário da província: “– quando, deitado sobe uma vaca prestes
a parir e sem saber o que fazer, o jovem veterinário passa mentalmente em revista todas as
figuras dos livros de obstetrícia por onde tinha estudado”. Deste modo, a autora relaciona a
cena acima com a experiência dos estagiários recém-formados dos cursos de licenciatura.
Segundo ela, isso provavelmente acontece porque não houve uma preparação para lidar com
situações novas, ambíguas, confusas, para as quais nem as teorias aplicadas nem as técnicas
de decisão e os raciocínios aprendidos fornecem soluções lineares (ALARCÃO, 1998, p.
14). Embora muitas práticas pedagógicas tenham sido incluídas e melhoradas desde a
constatação da autora na formação de professores, ainda hoje observa-se uma certa queixa
de estudantes sobre o sentimento de despreparo ao ingressarem no magistério. E, nesse
sentido, ainda hoje muito se discute sobre o preparo e a entrada dos professores na escola
básica.
Também nesse sentido, Marcelo García e Vaillant contribuem afirmando que
“Universidade e escola devem dialogar para que a formação inicial docente fale a linguagem
da prática”, mas não uma prática apoiada na mera transmissão, uma prática profissional
comprometida com a ideia de que todos nós somos trabalhadores do conhecimento”
(MARCELO GARCÍA; VAILLANT, 2009, p. 64).
3.1.3 O professor prático reflexivo
Assim como aconteceu na década de 1930, na qual o pensamento de Dewey foi
significativo, no Brasil nos anos 1990, após a Ditadura Militar (1964-1985), propaga-se
novamente os pressupostos teóricos deweyanos, mas agora como fundamento da formação de
professores (SOUZA; MARTINELLI, 2009). Inspirados na teoria de Dewey (1933) sobre o
pensamento reflexivo, Schön (2000) e Zeichner (1993) nos Estados Unidos, Marcelo García e
Vaillant (2009, 2012) na Espanha, Nóvoa (1992, 2011, 2017) e Alarcão (1996) em Portugal,
entre outros, contrapõem a formação de professores anteriormente explicada através do modelo
da racionalidade prática. Nesta proposta, os pesquisadores apresentam uma epistemologia da
prática reflexiva que, além de estimular o futuro professor a refletir sobre sua prática docente,
prevê a autonomia para a tomada de decisões durante as suas ações pedagógicas.

60

A prática e a experiência dos bons professores são reconhecidas no conceito de professor
prático reflexivo. Segundo Zeichner, o processo de aprender a ensinar se prolonga durante toda
a carreira do professor e, independentemente do que é feito nos programas de formação de
professores e de que maneira, só é possível preparar os professores para começar a ensinar. Por
meio do conceito de ensino reflexivo, os formadores de professores, durante a formação inicial,
ajudam os futuros professores a interiorizarem a disposição e a capacidade de estudarem a sua
própria maneira de ensinar, e, com isso, a intenção é de que possam melhorar cada vez mais sua
atuação e responsabilizar-se pelo seu próprio desenvolvimento profissional (ZEICHNER, 1993,
p. 17).
Em consonância a Dewey e Zeichner, Shön explica que não se pode ensinar ao estudante
o que ele precisa saber, mas, ao invés disso, pode-se instruir. O próprio aluno precisa enxergar
por si próprio, à sua maneira, as relações entre os meios e métodos empregados e resultados
atingidos (SHÖN, 2000).
Em contrapartida, os professores que não costumam refletir sobre suas práticas tendem
a aceitar naturalmente a realidade cotidiana de suas escolas e a concentrar seus esforços para a
resolução dos problemas que outros definiram em seu lugar. Sendo assim, correm o risco de
esquecerem que sua realidade cotidiana é uma entre muitas possíveis e que existe mais do que
uma maneira de abordar um determinado problema. Logo, professores não reflexivos aceitam
automaticamente o ponto de vista normalmente dominante numa dada situação (SHÖN, 2000,
p. 18).
Toda a prática de um professor é resultado de uma teoria que pode ou não ser
reconhecida. Da mesma forma, “os professores estão sempre a teorizar, à medida que são
confrontados com os vários problemas pedagógicos, tais como a diferença entre as suas
expectativas e os resultados” (SHÖN, 2000, p. 21).
3.1.4 Competência e talento profissional
Não se diz que profissionais bastante destacados têm mais conhecimento profissional
do que outros, mas mais “perspicácia”, “talento”, “intuição” ou “talento artístico”.
Infelizmente, tais expressões não servem para abrir a investigação, mas para selá-la.
Elas são utilizadas como categorias ultrapassadas, atribuindo nomes a fenômenos que
impedem estratégias convencionais de explicação. Assim, o dilema do rigor e da
relevância reafirma a si próprio nesse caso. Com base em uma epistemologia da
prática pouco estudada, distanciamo-nos dos tipos de performance que mais
precisamos entender. (SCHÖN, 2000, p. 22).

Schön entende que a questão do relacionamento entre competência profissional e
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conhecimento profissional precisa ser revista. Ao invés de começar perguntando de que forma
podemos fazer o melhor uso do conhecimento oriundo das pesquisas, deveríamos questionar
sobre o que podemos aprender a partir de um exame cuidadoso do talento artístico, dito de outra
forma, “a competência através da qual os profissionais realmente dão conta de zonas
indeterminadas da prática – ainda que essa competência possa estar relacionada à racionalidade
técnica” (SHÖN, 2000, p. 22).
Neste contexto, a premissa é de que há um núcleo central de “talento artístico” inerente
à prática dos profissionais que reconhecemos como mais competentes e que, a partir de um
“ensino prático reflexivo”, pode ajudar os estudantes a adquirirem os tipos de talentos artísticos
essenciais para a competência em zonas incertas da prática (SHÖN, 2000, p. 22).
Essas zonas indeterminadas da prática – a incerteza, a singularidade e os conflitos de
valores – escapam aos cânones da racionalidade técnica. Quando uma situação
problemática é incerta, a solução técnica de problemas depende da construção anterior
de um problema bem-delineado, o que não é, em si, uma tarefa técnica. (SHÖN, 2000,
p. 17).

Se

considerarmos

o

talento

artístico4

de

profissionais

extraordinários

e

compreendermos a forma pela qual eles o adquiriram, somos inevitavelmente levados a
tradições divergentes de educação para a prática. Um exemplo disso é o que ocorre com o ensino
das artes, como nos conservatórios de música e dança ou ateliês de artes plásticas e visuais. O
talento de músicos, pintores, artistas plásticos, designers possui grande semelhança com o de
advogados, médicos, administradores e professores extraordinários. “Não é por acaso que os
professores se referem a uma arte do ensino ou da administração e usam o termo artista para
referirem-se a profissionais especialmente aptos a lidar com situações de incerteza,
singularidade e conflito” (SHÖN, 2000, p. 24).
Na educação para as artes, o ensino é prático. São pessoas aprendendo junto a outros
profissionais, ou seja, aprendizagem através do fazer e da orientação de profissionais que os
iniciam nas tradições da prática, como também é explicado por Dewey. Da mesma forma,
aprender o talento artístico profissional depende de condições semelhantes àquelas dos ateliês
e conservatórios. Nesta perspectiva, deve existir liberdade para aprender em ambientes que não
representam grandes riscos e com acesso a instrutores que iniciem os estudantes nas “tradições
da vocação”. Dito de outra maneira, deveríamos, então, “estudar a experiência de aprender por
meio do fazer e o talento artístico da boa instrução” (SHÖN, 2000, p. 25).
O autor utiliza o termo talento artístico profissional para referir-se aos tipos de competência que os profissionais
demonstram em certas situações da prática que são únicas, incertas e conflituosas.
4
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3.1.5 O valor da experiência prática nos diferentes ambientes de formação profissional
Zeichner aponta a necessidade de modificar as práticas na formação de professores. É
preciso incluir todos os tipos de observações e práticas de ensino num programa de formação
inicial de professores: experiências que precedem os estágios; experiências no âmbito de
disciplinas ou módulos específicos (ZEICHNER, 1993).
É um consenso entre os pesquisadores que passar mais tempo nas escolas não é
necessariamente bom para os futuros professores, logo, a qualidade da experiência necessita de
um cuidadoso planejamento e de uma atenta supervisão. O fato é que, mesmo reconhecendo o
valor da prática na formação de professores, estas sofrem muitas críticas devido à forma como
são realizadas. A experiência precisa preparar o futuro professor para entrar em comunidades
de aprendizagem, e não tanto em salas de aula isoladas. Da mesma forma, o profissional deve
estar preparado para a variedade de responsabilidades que competem a um professor, assim
como para a diversidade no que diz respeito ao público de estudantes (ZEICHNER, 1993).
Toda a preocupação com a formação profissional, dentre os autores que compartilham
da perspectiva da educação reflexiva, é manifestada igualmente na intenção de ajudar os futuros
professores a interiorizarem durante a sua formação inicial as disposições e capacidades que
lhes permitirão repensar as suas estratégias de ensino, responsabilizando-se pelo seu próprio
desenvolvimento profissional (ZEICHNER, 1993).
Os estágios, bem como outras ações práticas durante a formação inicial do docente,
costumam ser os momentos mais esperados. Nas palavras de Marcelo García e Vaillant, são os
componentes-estrela da formação inicial docente. Nesta experiência, os futuros professores
visitam escolas e interagem com alunos e docentes.
Zeichner define experiências práticas como todas as variedades de observações e de
experiência em um programa de formação inicial docente: experiências de campo que precedem
o trabalho em cursos acadêmicos, experiências adiantadas incluídas nos cursos acadêmicos e
as práticas de ensino e os programas de iniciação (ZEICHNER, 1993). Neste projeto de
pesquisa, minha intenção é também mostrar as diferentes situações práticas que os estudantes
do curso de Licenciatura em Música vivenciam, seja na preparação para atuação em concerto
didático nas escolas, seja na experiência e no convívio escolar no momento em que os concertos
didáticos são realizados. A premissa é a de que, enquanto o aluno passa por todas essas
experiências, ele se constrói como professor de música.
Segundo Zeichner, e tão bem explicado por Marcelo García e Vailland, as experiências
práticas de ensino representam uma ocasião privilegiada para pesquisar o processo de ensinar. Os
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formadores de docentes devem se preocupar com esse componente formativo por várias razões:
1º [...] os docentes reconhecem que os estágios de ensino foram o componente mais
importante de sua formação; por isso, é de fundamental importância analisar estes
componentes formativos. 2º [...] ainda que existam muitas pesquisas, não podemos
afirmar que exista um conhecimento sólido acerca das práticas de ensino, de como se
desenvolvem e que resultados conseguem. 3º [...] porque as práticas de ensino se
constituem no componente do programa de formação docente, um item destacado para
estabelecer relações entre as escolas e as instituições de formação. 4º [...] necessidade
de conhecer as características do professor-tutor eficaz, assim como das relações com
alunos em situações de estágio. (MARCELO GARCÍA; VAILLANT, 2009, p. 75).

Na ilustração feita por Marcelo García e Vaillant, é possível observar que as
competências profissionais são adquiridas por meio das diferentes práticas e nos diferentes
contextos de ensino.
Ilustração 2 – Ambientes de aprendizagem para a prática

Aprendizagem na
universidade: prática
vinculada a disciplinas

Aprendizagens na
universidade sobre
problemas e situações
profissionais em
contexto de laboratório
e/ou simulação: jogos,
mundos virtuais

Aprendizagens nas
práticas externas:
empresas, escolas,
hospitais...

Fonte: Marcelo García; Vaillant (2009, p. 82)

A partir deste esquema, entende-se que, para que o aluno aprenda, este deve ser capaz
de relacionar e integrar as novas experiências que está realizando, como construir esquemas
conceituais que o ajudem a entender o que vai aprendendo. Além disso, sabe-se que “os alunos
aprendem melhor quando conhecem o que e o para que do que estão aprendendo” (MARCELO
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GARCÍA; VAILLANT, 2009, p. 83). Além disso, não se pode esquecer de que o aprendizado é
cooperativo porque
[…] a experiência de aprendizagem informal das pessoas nos ensina que, geralmente,
aprendemos algo mediante a observação, a conversação, a prática, e é comum
observar que essas atividades não se realizam isoladamente, mas em colaboração.
(MARCELO GARCÍA; VAILLANT, 2009, p. 83).

Outro aspecto relevante no que diz respeito às tarefas de aprendizagem é que estas
devem ser autênticas, diferentemente do ensino tradicional, onde muitas vezes estão
simplificadas e distantes da realidade (MARCELO GARCÍA; VAILLANT, 2009, p. 83).
Espera-se então que, tanto nos espaços de formação quanto na prática diária dos formadores,
os novos profissionais saibam criar oportunidades e estimular seus alunos a pensarem o
conhecimento escolar na vida diária.

3.2

A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE MÚSICA
“O professor de música e o viajante: escolhendo caminhos”
Para começar é preciso um destino, uma escola ou um lugar. Enquanto o
viajante escolhe a trilha sonora que acompanhará o seu percurso, o professor
escolhe as músicas que deseja ensinar.
Para ambos, existem muitos caminhos a seguir, e os atalhos também são
opções. No caso do viajante, uma segunda estrada, aquela que não necessita
pagar o pedágio, mas que possivelmente será de chão batido, sem restauros,
esburacada, por vezes sombria e que em uma dessas poderá deixá-lo parado à
espera do socorro. Para o professor de música, podem ser os atropelos que o
levam a um resultado estético imediato, como, por exemplo, o acúmulo de
notas musicais ensinadas de uma vez só pelo professor inexperiente para
abrilhantar a tão esperada apresentação do final de semestre. Uma
aprendizagem sem fazer pensar, repetitiva, que não leve em conta a
criatividade, o processo e o conteúdo. Um descuido metodológico que fere a
técnica e o corpo em prol do imediatismo, pouco iluminado, sem descobertas,
sem possibilidades de novos caminhos para o aluno, sem graça. Esquece que a
aprendizagem se faz pelo caminho.
A mochila também é companheira dos dois. O viajante leva nela suas
roupas, acessórios e objetos pessoais; o professor de música, instrumentos
musicais, partituras, livros, CDs, e todos aqueles materiais que costuma
adquirir durante a sua caminhada profissional e que, embora pessoais, são
muitas vezes emprestados aos estudantes para fazer valer a sua profissão, a sua
arte.
Ao chegar ao seu destino, o viajante apaixona-se pelo novo lugar, pelas
suas novas paisagens, e, se o lugar lhe for acolhedor, sente-se como estivesse
em casa e por ali deseja ficar. Na devida proporção, o professor de música
procura encontrar um caminho seu de ensinar, encanta-se quando uma
atividade ou música funciona e possivelmente vai querer repetir o seu refrão
por muitas vezes. Porém, no ano seguinte, descobre que aquela música já não
faz mais tanto sucesso com seus novos alunos e precisa repensar. Assim,
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procura outros assuntos, materiais, brincadeiras e até um novo jeito de ensinar.
Por sua vez, também o viajante nem sempre terá êxito em suas escolhas, se ao
final de um verão a vontade era de ficar, no seguinte pode ser de retornar à
estrada e procurar um novo lugar, uma nova direção.
Em cada caminho percorrido, muitas novidades podem surgir, mas é
preciso o olhar atento do viajante para as sutilezas presentes no percurso. Do
mesmo modo, o professor, como um viajante apaixonado, precisa da
sensibilidade para perceber entre os próprios alunos quais serão os caminhos e
propostas mais significativas e desafiadoras para o encontro seguinte.
E, a cada recomeço, descobrem muitas outras playlists para acompanhá-los
no caminho.
Canoas, 6 de outubro de 2017.

Na escrita que introduz este capítulo, procuro ilustrar metaforicamente a complexidade
do trabalho do professor de música em início de carreira. Logo ao sair da universidade, ele sabe
o que teoricamente deve ou não fazer, mas se depara com a sua inexperiência e com a tentação
de um atalho que permite alcançar a visibilidade diante dos resultados estéticos que podem
impressionar a direção escolar, os pais e os próprios alunos, por exemplo; no entanto, torna o
seu trabalho pobre em relação às experiências musicais que um trabalho realizado por caminhos
mais longos e reflexivos permitiria ter. Um outro aspecto diz respeito às constantes mudanças
na profissão docente, considerando que o professor não deveria realizar exatamente as mesmas
atividades ano após ano. Entretanto, é justamente a experiência que ele adquire durante o seu
percurso docente que permite uma maior segurança na escolha e organização do seu material
pedagógico. No entanto, cada turma por ele atendida apresentará um novo perfil e necessidades
diferentes de aprendizagem, exigindo do seu trabalho constantes reflexões e mudanças.
Algumas questões surgem, então, como um grande desafio para a área: como administrar o
conhecimento pedagógico com o conhecimento musical e, através disso, promover experiências
desafiadoras aos estudantes? De que maneira os cursos de formação profissional podem
preparar os professores de música para atuarem em diferentes contextos de ensino? Da mesma
forma que o professor de música, atuante no ensino básico escolar, necessita constantemente
mudar suas práticas musicais para despertar nos seus alunos o desejo de aprender música. Será
que os cursos de formação estão em constante reflexão acerca dos conteúdos por eles
desenvolvidos? Que práticas e experiências musicais significativas os formadores de
professores podem oferecer aos seus estudantes?
Em busca de artigos que tratem sobre a formação dos professores de música,
inicialmente faço uma busca pelos trabalhos publicados na Revista da Abem.5 Dentre outros
A Abem (Associação Brasileira de Educação Musical) realiza encontros nacionais anuais e encontros regionais
para a divulgação de conhecimentos e troca de experiências na área da educação musical. Além disso, a Abem vem
contribuindo para a consolidação de uma literatura nacional na área, com a publicação regular da Revista da Abem,
5
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autores encontrados que tratam sobre esta temática, gostaria de destacar Souza (2003), Mateiro
(2003), Bellochio (2003, 2016), Del Ben (2003), Cereser (2004), Almeida e Louro (2016),
Almeida (2016, 2019) Penna (2010), Gaulke (2013) e Anezi e Garbosa (2013).
Assim como explica Bellochio (2016), a edição nº 8 (ano 2003) da Revista da Abem
contempla o maior número de publicações sobre o tema “formação de professores em música”.
Nesta edição, vários textos apresentados eram oriundos do fórum de discussões ocorrido em
Natal/RN, no XI Encontro Nacional da Abem, cujo tema escolhido para a ocasião foi
“Formação: qual concepção?”. O artigo que inicia esta edição é o de Souza, intitulado “Pesquisa
e formação em educação musical”, que destaca a importância da pesquisa para a formação de
profissionais que trabalham com o ensino de música e as políticas contemporâneas para a
formação de professores.
Segundo Souza,
Se pesquisa é uma atividade cognitiva, então a experiência de pesquisa na formação
de professores deve ser um exercício prático que estende a habilidade potencial do
professor para ver, ouvir e para agir no interesse dos seus alunos. Esse “ver” e “ouvir”,
instrumentalizado com teorias, estudos, olhares de outras pessoas sobre o objeto,
permite que os professores possam diagnosticar a situação pedagógico-musical na
qual atuam e fazem uma reflexão metodológica mais consciente. (SOUZA, 2003, p.
8).

A pesquisa proporciona uma experiência de reflexão teórico-prática, permitindo que o
educador observe diversas situações pedagógicas e adquira o hábito de registrar suas práticas,
podendo assim aprimorá-las. Da mesma forma, é importante que os resultados de novas
pesquisas sejam apresentados aos professores como meio de ajuda e motivação, e não como
uma leitura inquestionável e com linguagem que dificulte a compreensão dos resultados
(SOUZA, 2003, p. 9).
No artigo de Bellochio (2003), a autora problematiza a formação dos professores de
música questionando quais são os saberes que compõem o conhecimento do professor de
música, assim como qual a formação de professores deve ser pensada nos diferentes lócus da
educação musical. Segundo a autora, de maneira histórica, a concepção de formação está
intrinsecamente relacionada “com o perfil do egresso do sistema formador, bem como suas
possibilidades de atuação profissional, seja na escola ou fora dela”. Mesmo com a importância
das políticas educacionais, da valorização e do reconhecimento profissional via
institucionalização que regulamenta o processo de formação, não se pode justificar a qualidade
da série “Fundamentos da Educação Musical”, da “Série Teses” e dos anais de cada encontro anual. Acesso em:
http://www.abemeducacaomusical.com.br/.
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da prática profissional dos professores e a melhoria das condições de ensino somente pela
formação inicial. É preciso considerar todas as práticas educativas e formações permanentes
(BELLOCHIO, 2003, p. 19).
Em relação à sua formação, o educador musical “precisa fazer/pensar música com base
em situações experienciadas e internalizadas no cotidiano de sua prática educativa”. A autora
aponta ainda a necessidade de cursos de licenciaturas envolvidos com trabalhos de ensino,
pesquisa e extensão (BELLOCHIO, 2003, p. 20).
Ao tratar dos saberes e habilidades necessários para a formação do professor de música,
a autora apontou:
Em primeiro lugar, entendo que o professor de música é um profissional que deve
formar-se/constituir-se como sujeito preparado para a vida e todas as suas dinâmicas
constitutivas. Isso implica uma sólida formação na área e formação cultural, que
englobe e transcenda o próprio objeto de conhecimento de sua especificidade. Em
segundo lugar, trabalhar com a educação musical implica possuir conhecimentos da
educação musical, ou seja: conhecimentos musicais e pedagógicos que tanto
possibilitem o crescimento pessoal quanto a compreensão dos processos envolvidos
em ensinar a aprender música. Isso compreende conhecimentos intrínsecos à própria
área, construída na interface da música e da educação. Em terceiro lugar, o professor
que ensina música precisa trabalhar com as incertezas, e isso requer dele alternativas
de trabalho, posturas e soluções criativas na tomada de decisões. (BELLOCHIO,
2003, p. 21).

Entretanto, Bellochio adverte que, independentemente de uma necessária delimitação
dos saberes necessários para uma formação profissional plena, é importante perceber sua
dinâmica evolutivo-histórica e sua temporalidade. Uma vez organizada a proposta de
conhecimentos, esta não deve ser tomada como prescritiva e estática. É necessário compreender
as várias possibilidades de práticas musicais e educacionais do professor e suas múltiplas
formas de organização de conhecimento educacional. É fundamental que a formação leve o
profissional à construção de seus conhecimentos, “permitindo a tomada de decisões
criticamente refletidas nos contextos de sua atuação profissional” (BELLOCHIO, 2003, p. 22).
Mateiro (2003), por sua vez, ao tomar o texto de Bellochio como base, explica que, ao
proporcionar mais práticas e contato direto com a realidade escolar, pode-se modificar o perfil
profissional do futuro professor. Assim:
O conhecimento da prática docente unido à experiência interpessoal que se estabelece
durante o período de intervenção educativa pode desenvolver o compromisso com a
construção do mundo escolar. Frente a essa conduta, o estudante tem condições de
assumir uma responsabilidade em relação a tudo o que necessita aprender. Uma
atitude consciente é determinante no desenvolvimento de qualquer profissão.
(MATEIRO, 2003, p. 37).
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Cabe às faculdades de educação e aos cursos de licenciatura nas diferentes áreas
“estimular os futuros docentes a serem capazes de modificar uma realidade, transformando o
contexto escolar em múltiplos lugares, produtivos e atrativos” (MATEIRO, 2003, p. 38).
Pensando que a escola básica não é o único espaço em que a educação musical está
inserida, é preciso compreender as várias práticas musicais e educacionais do professor e suas
múltiplas formas de organização de conhecimento educacional, o que também traz a
necessidade de uma sólida formação para esse profissional, permitindo a tomada de decisões
criticamente refletidas no contexto de sua atuação profissional (BELLOCHIO, 2003). Sob o
aspecto dos múltiplos espaços de atuação do professor de música e a necessidade de
relacionarmos a formação à atuação destes, Del Ben aponta para a defasagem dos cursos de
licenciatura e o despreparo dos licenciados para atuar tanto no contexto escolar quanto nas
diferentes realidades de ensino e aprendizagem (DEL BEN, 2003).
Em relação aos formadores de professores, atuantes nas instituições de ensino superior,
cabe a estes a superação do modelo da racionalidade técnica em prol de uma educação que
incorpore os saberes da experiência, bem como reconheça a prática como local de produção e
crítica dos saberes (DEL BEN, 2003, p. 30); também é preciso inserir estes licenciados nos
espaços escolares para que nestas vivências práticas possam interagir a partir das concepções
atuais de educação (CERESER, 2004). Além disso,
[…] devem saber, de forma competente e fundamentada, defender e valorizar a
inserção da música no currículo escolar em todos os níveis da educação básica; devem
também ter conhecimentos pedagógico-musicais para proporcionarem aos seus alunos
experiências musicais de maneira completa e significativa. (CERESER, 2004, p. 29).

Penna, ao escrever sobre o ensino prático reflexivo como virada ao tradicional modelo
da racionalidade técnica, faz uma análise do filme Mr. Holland, adorável professor, onde
descreve e faz reflexões sobre as cenas do filme à luz de preceitos teóricos. Basicamente, a
história trata de um compositor que, por necessidade, busca complementar sua renda assumindo
o ensino de música em uma escola norte-americana de ensino básico. No entanto, pelo seu
próprio desinteresse neste trabalho, o professor não consegue cativar os seus estudantes por
meio das aulas que ministra. A grande virada acontece quando o professor provoca a curiosidade
dos alunos através da experiência do cotidiano, traz uma música popular conhecida por eles e,
a partir da sua audição, faz as devidas referências composicionais relacionando a conteúdos e
inspirando sua turma para que façam perguntas e comentários. Neste momento, acontece uma
mudança de perspectiva pedagógica. “Em lugar de uma proposta pedagógica sistematizada em
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um livro didático”, na qual seus alunos não mostravam menor interesse, ele passa a adotar uma
atitude reflexiva. A autora lembra que, no Brasil, os próprios (PCNs) Parâmetros Curriculares
Nacionais para Artes no ensino fundamental propõem “uma educação musical que tome como
ponto de partida a vivência do aluno, sua relação com a música popular e com a indústria
cultural, buscando ampliar sua experiência estético-musical”. No entanto, muitas vezes nem
mesmo nos cursos de formação de professores este modelo é desenvolvido (PENNA, 2010, p.
30).
Segundo a autora,
[…] o fato é que, embora em nossos projetos e propostas pretendamos formar
professores reflexivos, contraditoriamente, nossos cursos estão provavelmente mais
próximos do modelo de formação da racionalidade técnica, propiciando pouco mais
que um acúmulo de conhecimentos, já que poucas vezes há uma atuação conjunta do
corpo docente que viabilize uma eficaz articulação entre as diversas disciplinas,
especialmente entre suas dimensões teóricas e práticas, de modo a garantir uma
formação do futuro professor de música compartilhada coletivamente. E nossa própria
prática, como professora de licenciatura, deveria ser pautada pela reflexão crítica.
(PENNA, 2010, p. 32).

3.2.1 Sob a perspectiva dos licenciandos
Sob a ótica dos próprios estudantes da Licenciatura em Música, Cereser (2004) apresenta
os resultados de sua pesquisa, que buscou verificar a adequação da formação acadêmica em
relação às demandas pedagógico-musicais da atuação do professor. A autora justifica a
importância de dar voz aos licenciandos, uma vez que, “de um lado, é aluno na universidade, e,
de outro, professor nos espaços em que atua”, tornando-se um colaborador em potencial nas
pesquisas cujo tema é formação de professores. Segundo os entrevistados, os cursos não estão
preparando os futuros professores de maneira adequada para a realidade pedagógico-musical
escolar, mas especificamente para aqueles que gostam e querem aprender música, o que não
ocorre na maioria das vezes nas escolas de ensino básico. Assim, as experiências na escola se
tornam frustrantes e possivelmente está aí um indício para justificar o pouco número de docentes
em música atuantes na escola básica. No entanto, as experiências relatadas como mais
significativas foram aquelas realizadas no espaço escolar, como ocorre nos estágios
supervisionados onde os licenciandos atuam dentro da sala de aula (CERESER, 2004, p. 30-35).
Gaulke (2013) buscou compreender como se aprende a ensinar música na educação
básica. Por meio das narrativas de formação, com professores em início de carreira, a autora
conclui que:
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É com o tempo, com tentativas, erros e acertos que os professores aprendentes
amadurecem ideias e procedimentos, o que os leva a entender melhor como lidar com
as atribuições de ser professor de música e como conduzir seu trabalho na escola de
educação básica. (GAULKE, 2013, p. 98).

Em pesquisa realizada por Almeida e Louro (2016), a partir das narrativas de quatro
professores de música sobre sua formação e atuação profissional na escola básica, percebe-se
que, para os participantes, a passagem pelo curso de Música representou, além da construção
profissional, momentos de importantes descobertas, identificações, distanciamentos e
mudanças, como no caso do estudante que, ao perceber que o curso de licenciatura o distanciava
de suas práticas musicais anteriores, busca uma transferência para o curso de Bacharelado em
Violão. Através de suas revisões teóricas, as autoras ressaltam que, na grande maioria dos cursos
de licenciatura, as disciplinas práticas, assim como o estágio, costumam acontecer apenas na
segunda metade do curso. Possivelmente, se estas atividades práticas acontecessem desde os
primeiros semestres cursados, boa parte da evasão para outros cursos diminuiria (ALMEIDA;
LOURO, 2016).
3.2.2 Prática reflexiva dos professores de música
Ao mesmo tempo em que revisa os teóricos que contrapõem a visão da educação
tecnicista, Bozzetto reflete sobre o início de sua própria atividade docente. Ela conta como foi
começar a ensinar piano e sobre os cursos de pedagogia que pareciam ser suficientes para
garantir “a ingênua serenidade para enfrentar o fenômeno educativo” (BOZZETTO, 2001, p.
27). Segundo a autora,
A prática cotidiana foi-me ensinando, além do que estava, página após página, nos
livros e métodos que trabalhava. O exercício profissional “politicamente correto” sem
muito questionar os programas de piano que deveria seguir, e, também, o repertório
pianístico por excelência que não poderia deixar de ser ensinado, foi começando a ser
criticamente avaliado e ampliado. Da experiência com alunos das mais diferentes
faixas etárias, desde iniciantes até já iniciados, adultos, crianças, com todos os gostos
musicais dos mais diversos, todos com realidades sociais igualmente diversas, fui
construindo o meu próprio caminho metodológico como educadora. (BOZZETTO,
2001, p. 28).

Através da experiência, a autora observa que o sucesso ou o insucesso como educadora
não pode ser justificado apenas pelo domínio de técnicas e habilidades pedagógicas ou pelo
conhecimento dos métodos de ensino do piano, mas, sim, com a “elaboração de estratégias
que estejam de acordo com a expectativa de cada educando, sua realidade social” e com a
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função que o estudo de música tem em sua vida. “Se um aluno é diferente do outro, se os
saberes são múltiplos, as formas de ensino também devem estar no plural” (BOZZETTO,
2001, p. 28-29).
Semelhante às reflexões realizadas por Bozzetto, ao narrar as memórias sobre minhas
primeiras experiências com o ensino de música, bem como o amadurecimento profissional em
decorrência da prática,
Analisando o período em que atuei na formação básica, percebo que, na verdade, fui
experimentando diferentes metodologias, escolhendo e construindo um programa
baseado na experiência do que funcionava bem em sala de aula, no que era importante
para o aluno durante o processo de aprendizagem. Essas escolhas mudavam conforme
as turmas e os alunos envolvidos. Não sabendo exatamente os resultados que poderia
alcançar no trabalho desenvolvido, à medida que as atividades e os projetos planejados
davam certo, percebia os caminhos futuros e o que poderia ser mais ou menos
enfatizado no trabalho docente. Porém, hoje reconheço que, embora eu estivesse bemintencionada, naquele tempo não me ocorreu perguntar e ouvir as crianças sobre suas
experiências com a música. (ANDERS, 2014, p. 13).

Da mesma forma que Bozzetto encontra a necessidade de ampliar o repertório musical
de seus estudantes, trocando os métodos de ensino considerados consagrados para ensino e
aprendizagem do instrumento por outras músicas que estivessem próximas às expectativas dos
seus alunos, dez anos depois questiono também as minhas próprias experiências docentes na
escola básica, buscando encontrar uma metodologia de ensino própria que fizesse sentido e que
pudesse motivar ainda mais o aprendizado de música na escola. Enquanto no ano de 2000
começo ensinando os alunos a tocar flauta doce, focando todo o aprendizado de música naquilo
que eu mais sentia segurança, em 2014, escrevo sobre como a dança passa a ocupar um espaço
que era prioritariamente para a prática de instrumento musical e como os estudantes percebem
estas mudanças e aprendizagens.
Como explica Gimeno Sacristán (1999), o professor não é um técnico que se limita a
aplicar certos procedimentos,
[…] mas um profissional que se interroga sobre o sentido e a pertinência de todas as
decisões em matéria educativa. Assumir a dimensão profissional da atividade docente
implica em considerá-los capazes de definirem o seu próprio programa de
desenvolvimento profissional. (SACRISTÁN, 1999, p. 76).

Seguindo a linha de pensamento de Sacristán (1999), o que as duas pesquisadoras
encontram em comum não está apenas na transição de um estilo de ensinar música, mas em
como percebem a dimensão formadora, onde, através da reflexão e compreensão sobre suas
próprias práticas, as professoras recriam suas rotinas e estratégias de ensino. Além do próprio
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amadurecimento pessoal e profissional, uma prática profissional reflexiva e coerente com as
necessidades de cada momento, turma ou estudante.
3.2.3 Ensino e performance da flauta doce
Perdi a conta de quantas vezes vi pessoas “torcerem o nariz” ao ouvirem
dizer que meu instrumento principal era a flauta doce. Normalmente a pergunta
seguinte era: “Mas tu tocas também outro instrumento?”. Certa vez,
conversando com um aluno que, embora tenha escolhido a flauta doce como
instrumento principal de estudo, demonstrava certa dificuldade para tocar,
sabendo que em sua cidade havia uma escola com formação e inclusive com
acesso gratuito ao ensino de flauta doce, perguntei a ele se, durante sua
infância, nunca havia despertado o interesse em aprofundar seus estudos. De
forma natural, o aluno justificou que, naquela época, acreditava já saber tudo
sobre o instrumento, sendo que sua pequena experiência era apenas com as
flautas soprano e tenor.
Outra vez, justamente ao final de um recital de formatura em flauta doce,
entre tantos elogios e abraços dos amigos, chega o pai da estudante e diz:
“Muito bem, estava tudo muito lindo, mas agora já podes começar a estudar a
outra flauta que te dei”, referindo-se à flauta transversal.
Um fato interessante aconteceu numa dessas andanças para os concertos
didáticos que realizamos com o grupo de flautas doces. Antes de iniciar o
concerto, e querendo falar sobre o nosso histórico e sobre o concerto que os
alunos estavam prestes a assistir, o diretor pergunta: “Quem daqui já assistiu a
um grupo de flautas doces?”. A plateia ficou quieta, apenas uma pessoa
levantou a mão, sendo esta próxima ao nosso grupo. Então, o diretor continuou.
“Percebem como são raros os grupos como este? Todos nós deveríamos ao
menos uma vez na vida ter a oportunidade de assistir a um concerto de flauta
doce”. Mais tarde, lembrou ainda que, embora no Brasil o instrumento musical
mais tocado seja o violão, a flauta doce ganha em vistas ao mundo. Eu mesma
não tenho certeza quanto a estes dados, mas fico pensando que, devido ao seu
papel musicalizador, isto seja mesmo possível.
O incrível é que esta desvalorização, muitas vezes, vem de quem mais
deveria incentivar: os próprios professores de música. Possivelmente, o fato de
que a flauta doce ainda seja muito “utilizada” como instrumento musicalizador
acaba não sendo uma opção para continuidade dos estudos. Entretanto, muitos
daqueles estudantes de música, que na graduação não demonstravam sequer o
menor interesse pelo instrumento, anos depois, como professores, agarravamse a este como meio para desenvolver algum trabalho musical na escola. E o
resultado é imediato: alunos que não gostam de tocar flauta doce, professores
que não têm conhecimento técnico, didático, boa prática e sonoridade bonita
para conquistar seus alunos.
O grande desafio para flautistas doces e professores deste instrumento é
despertar nos outros senão a paixão pelo instrumento, o respeito e a admiração
por suas possibilidades sonoras, seus diferentes repertórios e compositores. É
preciso divulgar ainda mais o potencial deste instrumento que, apesar de ser
muito utilizado pelas escolas nas aulas de música, na maioria dos casos, não
recebe a devida valorização.
Canoas, 4 de outubro de 2016.

Minha intenção, de forma alguma, é criticar a escolha pela flauta doce como um dos
meios para musicalizar ou como uma opção a mais no ensino escolar. Como professora de
música, trabalhei por muitos anos utilizando também a flauta doce como um dos recursos para
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ensinar música na escola básica e acredito muito em toda a potencialidade que o instrumento
permite ter. O que muitas vezes acontece, como explicado muito bem por Freixedas (2015), é
que,
[…] apesar de já existirem diversos cursos de bacharelado em flauta doce e a inclusão
deste instrumento em cursos de licenciatura no Brasil, seu uso em aulas de educação
musical muitas vezes ainda é realizado por professores com uma formação muito
precária no instrumento, aliada a uma didática tradicional. Na maioria dos casos, as
aulas são focadas em desenvolver resultados a serem apresentados em audições
escolares. As aulas tendem a ser muito direcionadas, com muitos ensaios e repetições,
ao invés de promoverem uma experiência musical rica. (FREIXEDAS, 2015, p. 53).

A autora complementa dizendo que, frequentemente, o que se observa “são alunos com
problemas técnicos quanto à articulação e digitação, posição incorreta das mãos, falta de apoio
para obtenção de uma boa afinação, má qualidade sonora, repertório limitado a um determinado
estilo, arranjos pobres, entre outros” (FREIXEDAS, 2015, p. 53). Mesmo entendendo que a
autora ali refere-se às crianças ou aprendizes, muitas vezes seus próprios professores não têm
tais habilidades bem resolvidas. Também não é a intenção aqui recriminar o seu uso por
professores que não se denominam performers, mas, ao contrário, conscientizar para a
necessidade de estudo mínimo que contemple os aspectos técnicos e pedagógicos anteriormente
apresentados, que possam resultar em um trabalho com metodologias propícias para ensino em
grupo e que resultem em um ensino de base musical bem construído. Desta forma, fica uma
importante questão: Quais as práticas e conteúdos deveriam ser privilegiados nos cursos de
formação em educação musical?
No que diz respeito ao aspecto formativo dos cursos de Licenciatura em Música,
Weichselbaum (2013), em sua tese de doutoramento, revisou trabalhos publicados sobre e com
a flauta doce, em abordagens que contemplassem aspectos musicológicos, de performance e
ensino. A autora encontrou, entre os anos de 1984 a 2012, o total de 21 teses e dissertações
publicadas por pesquisadores brasileiros. Além disso, mapeou um grande número de artigos e
relatos de experiência de trabalhos realizados com o instrumento. Referenciando-se na estrutura
teórica apresentada por Lee Schulman (1986), que estabelece em categorias os conhecimentos
dos professores, a autora apresenta, a partir de sua análise nos trabalhos encontrados, as ações,
práticas e concepções mais destacadas e preconizadas pelos educadores:
a) Conhecimento e habilidade do conteúdo: execução instrumental, técnica
apropriada, apreciação do repertório histórico para o instrumento, conhecimento da
família da flauta doce e conhecimento da função artística da flauta doce; b)
conhecimento e habilidade pedagógicos do conteúdo: desenvolvimento e reflexão de
propostas pedagógicas com a flauta doce voltadas ao ensino básico e de escola
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especializada em música; c) conhecimento curricular: análise e seleção de materiais
pedagógicos e repertório; e, por fim, d) conhecimento e habilidade musical: realização
de arranjos pelos licenciandos, prática de improvisação e de tocar “de ouvido”.
(WEISCHSELBAUM, 2013, p. 27).

A autora destaca, ainda, a importância de promover mais a execução da música
composta a partir do século XX. A pesquisa realizada por Souza (2012), através das memórias
de quatro professores de música, egressos do curso de Licenciatura em Música de uma mesma
universidade, procura conhecer a trajetória de formação profissional com a flauta doce e as
experiências que foram fundadoras das suas formas de pesar e agir sobre, para e no ensino do
instrumento. No contexto pesquisado,
[…] o pensar dos professores de música não ocorre no vazio, ele é subsidiado pelos
acontecimentos, vivências, construtos etc., que são construídos ao longo da trajetória
de vida, muitos desses formando as recordações-referências para ensinar, seja música,
em seu sentido amplo, seja música através do ensino de um instrumento, como no
caso da flauta doce. (SOUZA; BELLOCHIO, 2013, p. 181-182).

Nos resultados da pesquisa, embora as autoras expliquem que o curso de formação em
Licenciatura em Música “é o responsável por potencializar os conhecimentos e vivências
necessárias para a prática docente em música” (SOUZA; BELLOCHIO, 2013, p. 182), através
da narrativa dos participantes, “a graduação teve importante contribuição para o envolvimento
dos professores com a flauta doce e seu ensino” (SOUZA; BELLOCHIO, 2013, p. 182). As
vivências durante a graduação, somadas às experiências musicais em outros momentos da vida,
possibilitaram que esses professores ensinassem e construíssem sua docência com a flauta doce.
Sobre as vivências em grupo com a flauta doce, os participantes contaram que, por terem
experimentado essa prática durante a infância e perceberem o grande aprendizado gerado por
esta, procuram realizá-las também com seus alunos, com o intuito de unir estudantes em
diferentes níveis de conhecimento musical para que possam trocar aprendizagens entre si,
reforçando suas crenças sobre o ensino coletivo de instrumento.
Sobre a prática coletiva da flauta doce no ensino superior, Ivo (2015), em pesquisa
realizada com integrantes e coordenadores de três grupos de flauta doce vinculados a
universidades públicas brasileiras, sem desconsiderar a importância do estudo instrumental
individual, acredita que a prática da flauta doce em conjunto demonstra-se uma excelente
alternativa para a ampliação dos conhecimentos musicais tanto dos estudantes quanto dos
formadores. Ao falarem sobre suas experiências no grupo de flauta doce, os estudantes
mencionaram o desenvolvimento de aspectos musicais, tais como:
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[…] (harmonia, melodia, ritmo), a leitura da notação musical, a habilidade de afinar
o instrumento, a habilidade de tocar em conjunto, a segurança no momento da
performance, a técnica da flauta doce, o conhecimento do repertório e da história desse
instrumento, a musicalidade e também para o aumento da frequência e continuidade
do estudo do instrumento. (IVO, 2015, s.p.).

O repertório musical também é considerado como um item de grande valor tanto no
ensino de música quanto na prática musical coletiva. Nas músicas selecionadas, estão incluídas
questões complexas, como, por exemplo, a definição dos conteúdos a serem desenvolvidos com
os alunos. Através do repertório musical de um grupo, é possível ainda definir sua identidade
musical (IVO, 2015).
Ainda sobre esta questão, os professores universitários de instrumento entrevistados
por Louro (2004) divergem sobre o processo de escolha. Se para alguns deles o repertório
deve ser escolhido pelo próprio professor, outros acreditam que este deve ser negociado, pelo
menos parcialmente, entre professor e aluno. Alguns ainda consideram importante a inclusão
de músicas contemporâneas nacionais em contrapartida às de tradição europeia, que
costumam ser, segundo eles, a espinha dorsal do aprendizado de instrumento. Por outro lado,
houve um professor que ressaltou a importância de considerar também o repertório desejado
pelo próprio estudante, a fim de não acabar com o seu entusiasmo, uma vez que esta escolha
certamente pode ser muito significativa para ele. Deve-se extrair do próprio repertório
escolhido pelo aluno os elementos necessários para o avanço de sua aprendizagem e
habilidades instrumentais.
Há também outros aspectos sinalizados pelos participantes da pesquisa de Ivo (2015),
relacionados aos benefícios da prática musical coletiva.
A socialização, através da convivência nos ensaios, nas apresentações e nas viagens.
A cooperação, através do auxílio na superação das dificuldades. A responsabilidade e
a disciplina, através da vontade de cada um de se dedicar ao grupo e da cobrança dos
colegas. A autoestima, através do estímulo de fazer parte de um grupo. A desinibição,
através da constante exposição a várias pessoas, nos ensaios e nas apresentações.
(IVO, 2015, s.p.).

Em se tratando da prática da performance com instrumentos musicais, Jolly, Gohn e
Jolly (2006) apresentam esta atividade como essencial para a formação do educador musical.
Os autores justificam esta prática pela frequência com que professores de música se
especializam em disciplinas teóricas e se afastam do fazer musical, permanecendo totalmente
desvinculados de práticas instrumentais. Portanto, na organização da grade curricular do curso
de Licenciatura em Música da UFSCar, foi privilegiado o estudo de quatro instrumentos
musicais, que se constituem como disciplinas obrigatórias: violão, flauta doce, teclado e
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percussão. Para os autores, estas disciplinas são consideradas primordiais para a formação de
habilidades no futuro educador musical.
Ainda nesta pesquisa, a disciplina de flauta doce, que é realizada de maneira coletiva,
tem como um dos seus objetivos contribuir para a experiência e aprendizagens necessárias à
formação de grupos instrumentais. Neste contexto, são estudados métodos e metodologias
contemporâneas de ensino coletivo de flauta para crianças, jovens e adultos. Portanto, o
repertório escolhido diz respeito tanto ao desenvolvimento técnico quanto pedagógico do
instrumento. Paralelamente a estas disciplinas, os estudantes são convidados a participar de
concertos em escolas públicas da região, bem como a realizar “serenatas de Natal” no final do
ano. Após os concertos, são realizadas reflexões acerca dos campos de atuação do futuro
profissional e da função do educador musical na sociedade (JOLLY; GOHN; JOLLY, 2006).
Sobre a função das apresentações artísticas, Cuervo e Maffioletti (2009) explicam que
estas “consistem em grande estímulo para estudantes, gerando expectativas, acelerando o
processo de estudo, contribuindo, quando bem desenvolvidas, para a desenvoltura da
capacidade de expressão” (CUERVO; MAFFIOLETTI, 2009, p. 41). Assim, a pesquisa buscou
compreender como se dá o desenvolvimento da musicalidade através da prática instrumental
coletiva da flauta doce, onde, neste contexto de aprendizagem, a musicalidade é caracterizada
pela habilidade de gerar sentido através da música. As autoras reforçam ainda que
A aquisição gradativa das habilidades musicais promove, em cada nova
aprendizagem, uma noção de totalidade do saber-fazer, que possibilita a
expressividade na performance. Essa aprendizagem nova, por sua vez, também se
amplia e se modifica durante o desenvolvimento da musicalidade. (CUERVO;
MAFFIOLETTI, 2009, p. 42).

Em relação ao nível de performance musical, “esta pode ser muito superior à capacidade
de leitura de um mesmo repertório, se a espontaneidade e a expressividade no tocar de cor ou
na improvisação forem enfatizados anteriormente à aquisição de leitura” (CUERVO, 2007, p.
36).
Novamente na pesquisa realizada por Louro (2004), ao tratar das identidades
profissionais de professores de instrumento musical na universidade, os professores
entrevistados referenciam a improvisação musical como sendo muito enriquecedora para a
formação musical, desde a improvisação do baixo cifrado dos séculos XVII e XVIII até o
conhecimento do repertório do mundo do jazz ou mesmo da música popular. Para eles, esta é
uma forma de se libertar da leitura constante da partitura e de incentivar a criação. Além disso,
ao experimentarem a improvisação coletiva, esta possibilita o diálogo musical entre os
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participantes. Por outro lado, alguns professores dizem que não ensinam improvisação por não
terem domínio dessa habilidade.
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4. PESQUISA (AUTO)BIOGRÁFICA
No decorrer deste capítulo, apresento uma visão panorâmica da pesquisa
(auto)biográfica, desejando, assim, situar o leitor no campo metodológico, da mesma forma em
que apresento a corrente na qual esta pesquisa será conduzida. Nesse processo, encontro as
“Histórias de Vida e Formação” e apoio esta escolha principalmente nos autores: Pineau (2006),
Abrahão (2010) e Abrahão e Bolívar (2014).

4.1

O MÉTODO (AUTO)BIOGRÁFICO E SUAS VERTENTES
Como ensina Abrahão, a pesquisa autobiográfica – histórias de vida, biografias,

memoriais – não raramente se utiliza de diversas fontes, tais como narrativas, história oral,
fotos, vídeos, filmes, diários, documentos em geral, ou seja, reconhece-se dependente da
memória. Ao trabalhar com este tipo de fonte,
[…] o pesquisador conscientemente adota uma tradição em pesquisa que reconhece
ser a realidade social multifacetária, socialmente construída por seres humanos que
vivenciam a experiência de modo holístico e integrado, em que as pessoas estão em
constante processo de auto-conhecimento. (ABRAHÃO, 2003, p. 80).

O enfoque de pesquisa biográfico e narrativo tem adquirido uma identidade própria
dentro das investigações qualitativas. Suas origens, desenvolvimentos e variantes
metodológicas podem ser encontrados em diferentes lugares, incluindo países ibero-americanos
(BOLÍVAR; DOMINGO, 2006, p. 1).
No que diz respeito à autonomia do método biográfico, Ferrarotti explica o quanto é
natural que as pessoas procurem compreender sua vida cotidiana – suas dificuldades, tensões e
problemas que a vida lhes impõem – e, assim, busquem uma metodologia nas “ciências das
mediações” que possa explicar e traduzir as “estruturas sociais em comportamentos individuais
ou microssociais”. Nesse sentido, “a biografia parece implicar a construção de um sistema de
relações e a possibilidade de uma teoria não formal, histórica e concreta, de ação social”
(FERRAROTTI, 2010, p. 35).
Em relação ao método (auto)biográfico, este
[…] pretende atribuir à subjetividade um valor de conhecimento. Uma biografia é
subjetiva a vários níveis. Lê a realidade social do ponto de vista de um indivíduo
historicamente determinado. Baseia-se em elementos e materiais na maioria dos casos
autobiográficos e, portanto, expostos a inúmeras deformações de um sujeito-objeto
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que se observa e se reencontra. Situa-se frequentemente no quadro de uma interação
pessoal (entrevista); no caso de uma narrativa biográfica, essa interação é bastante
mais densa e complexa que as relações observador-observado admitidas pelo método:
cooptação do observador, na verdade do observado, mecanismos de manipulação
recíprocos dificilmente controláveis, ausência de pontos de referência objetivos etc.
(FERRAROTTI, 2010, p. 36).

Além disso, o método biográfico “situa-se para além de toda a metodologia quantitativa
e experimental. Os elementos quantificáveis de uma biografia são geralmente muito pouco
numerosos e marginais: a biografia provém quase inteiramente do domínio do qualitativo”
(FERRAROTTI, 2010, p. 36).
Embora não afirmem ser esta a única maneira, os autores explicam que a narrativa é um
gênero relevante para representar e falar dos acontecimentos da vida cotidiana e de contextos
específicos. “Histórias de vida, desde a história de vida (life-history) e investigação narrativa
(narrative inquiry), configuram um campo próprio de investigação que a cada dia adquire maior
relevância e potência ante o desengano pós-moderno das grandes narrativas e reivindicação da
dimensão pessoal nas ciências sociais” (BOLÍVAR; DOMINGO, 2006, p. 2, tradução nossa).
Segundo Abrahão e Bolívar,
O “espaço biográfico” tem sido ampliado consideravelmente e multiplicado em vozes
que narram a própria experiência. A partir dos anos de 2000, se amplia e se diversifica
a investigação sobre os escritos de si, englobando esta diversidade de abordagens
denominadas de investigação (pesquisa) (auto)biográfica. (ABRAHÃO; BOLÍVAR,
2014, p. 10, tradução nossa).

Como ensinam estes autores, em um sentido amplo, vivemos a própria vida por meio das
histórias que nos contam, e, assim, a subjetividade é um resultado dos distintos relatos que nos
constituem. Portanto, as recordações e narrações de si mesmo ou de outras pessoas demonstram
ser uma estratégia para construção da identidade (ABRAHÃO; BOLÍVAR, 2014, p. 10).

4.2

O MÉTODO (AUTO)BIOGRÁFICO HISTORICAMENTE
O livro Método (auto)biográfico e a formação, cuja primeira edição foi publicada em

1988, em Portugal, sob a organização de Antonio Nóvoa e Mathias Finger, teve sua edição no
Brasil apenas em 2010, sob os esforços de Passeggi e Souza e o aceite e compreensão pelos
seus autores na condição de um “clássico”. Ainda que esgotado, durante muitos anos esse livro
circulou no Brasil e foi considerado um alicerce tanto para a formação de professores quanto
na orientação de pesquisadores que se aventurassem na pesquisa (auto)biográfica (PASSEGGI;
SOUZA, 2010, p. 12-13).
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Neste mesmo livro, enquanto Ferrarotti, no artigo “A autonomia do método
autobiográfico”, lembra que as investigações sobre histórias de vida centram-se em um enfoque
das narrativas autobiográficas e utiliza no decorrer do texto a expressão “método biográfico”,
referindo-se aos relatos autobiográficos, Nóvoa utiliza o parêntese (auto)biográfico para
simplificar o duplo significado da expressão que pode ser como movimento de investigação e
formação, de onde evidencia a narrativa do ator social (SOUZA, 2014, p. 44).6

4.3

ESCRITAS DE SI
O exercício da escrita de si representa uma nova epistemologia da formação. Ela se

adéqua melhor à ideia de que já não se trata de promover a aquisição de conhecimentos
duradouros, definitivos, mas de ajudar o adulto a desenvolver uma reflexividade crítica face a
saberes em evolução permanente (PASSEGGI; SOUZA, 2010, p. 11).
Segundo Abrahão e Bolívar (2014), considerar o adulto em formação como portador de
uma história e experiência profissional que possa ser recuperada biograficamente e reapropriada
mediante um processo reflexivo tem se mostrado cada vez mais importante como possibilidades
de ações formativas.
Deste modo se possibilita articular os processos formativos desde o ponto de vista de
quem se forma e sua própria trajetória e desenvolvimento profissional, ao mesmo
tempo em que faz um inventário de suas experiências, saberes e competências
profissionais, e reconhece os saberes adquiridos. Nesta perspectiva, os processos de
formação surgem das histórias dos sujeitos. Ao recuperar, biográfico-narrativamente,
o sujeito a formar, a partir de suas experiências e lembranças de seu passado em seu
presente, se converte em uma metodologia de formação. O desenvolvimento
profissional adquire novas dimensões quando se escreve biograficamente.
(ABRAHÃO; BOLÍVAR, 2014, p. 32, tradução nossa).

4.4

HISTÓRIAS DE VIDA
Souza (2014), ao tratar sobre as histórias de vida, explica que estas adotam e comportam

uma variedade de fontes e procedimentos de coleta de dados, podendo ser agrupados em duas
dimensões, ou seja, os diversos documentos pessoais (autobiografias, diários, cartas, fotografias
e objetos pessoais) e as entrevistas biográficas, que podem ser orais e escritas (SOUZA, 2014,
p. 36, tradução nossa).

A observação realizada por Souza (2014, p. 44) trata sobre a edição de 1988 do livro O método (auto)biográfico
e a formação, sob organização de Antônio Nóvoa e Mathias Finger. No Brasil, em 2010, o livro foi reeditado
pela Editora da UFRN e teve o prefácio escrito por Maria da Conceição Passeggi e Elizeu Clementino de Souza.
6
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Ainda segundo o autor, atualmente, as histórias de vida são utilizadas nas diferentes
áreas das ciências humanas e de formação, através da adequação de seus princípios
epistemológicos e metodológicos a outra lógica de formação de adultos, priorizando os saberes
tácitos e experienciais e da revelação das aprendizagens construídas ao longo da vida, como
uma metacognição e metarreflexão do conhecimento de si (SOUZA, 2014, p. 37).
Da mesma forma que apresento narrativas sobre a minha história de vida e formação,
onde busco significar minhas experiências projetando e também, algumas vezes, justificando
minhas escolhas, ações e concepções metodológicas sobre o ensino de música, pretendo
conhecer melhor a história de vida e a formação dos estudantes que participam hoje das
atividades musicais formativas no curso de Licenciatura em Música e de extensão universitária
por meio do Conjunto de Flautas Doces da Uergs, nos quais atuo.
Neste contexto, o método biográfico de investigação “justifica-se por valorizar uma
compreensão que se desenrola no interior da pessoa, sobretudo em relação às vivências e às
experiências que tiveram lugar no decurso da sua história de vida”. O saber originário desse
tipo de pesquisa, além de crítico, reflexivo e histórico, implica uma investigação de parte da
pessoa, uma pesquisa fundamentalmente formadora (FINGER, 2010, p. 125).
Como bem explicado por Souza (2014), para o grupo de pesquisadores de Genebra
(Pineau, Dominicé, Finger e Josso), a biografia educativa se vincula com a Educação
Permanente de adulto e se instaura na singularidade da autoformação no contexto educativo.
Esta não comporta generalizações em um campo de investigação, e sua utilização se articula
com um objeto de investigação, vinculado a um contexto educativo. A partir desta implicação
teórico-epistemológica, é possível compreender que a biografia educativa é um recurso fértil
para compreender a singularidade das narrativas de formação no processo de construção da
identidade docente (SOUZA, 2014, p. 45).
Através das discussões apresentadas até este momento sobre a identidade profissional e
o método autobiográfico na perspectiva das histórias de vida e formação, o grande desafio está
em compor uma polifonia entre as minhas experiências formativas e as discussões
epistemológicas apresentadas pelos escritos dos pesquisadores que referenciam este trabalho.
Seguidamente tenho a sensação de que as temáticas autobiografia, identidade profissional e
formação reflexiva parecem estar muito próximas, uma complementando a outra. Apesar de
suas distintas denominações, ao apresentá-las nesta pesquisa, desejo fortalecer o alicerce que
direcionará os caminhos desta investigação para a compreensão dos significados atribuídos
pelos professores de música em formação, participantes desta pesquisa.
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4.5

HISTÓRIAS DE VIDA E FORMAÇÃO
Segundo Abrahão e Bolívar (2014), as narrativas autobiográficas surgiram da

antropologia, sociologia e história como um método de investigação que registrava “tramas
sociais” e históricas e chegaram ao campo educativo através da investigação e formação,
desdobrando-se em múltiplas possibilidades. No Brasil, inicialmente as histórias de vida em
formação voltam para a formação de professores. Essas temáticas têm sido tratadas através do
uso de diferentes metodologias a partir das “escrituras” das experiências vividas por sujeitos ou
grupos humanos (ABRAHÃO; BOLÍVAR, 2014, p. 11).
“Enquanto nas ciências humanas, a partir da origem sociológica, as histórias de vida
se situam como metodologias de investigação, na educação se centram preferencialmente nos
processos formativos, estudados através da investigação autobiográfica” (ABRAHÃO;
BOLÍVAR, 2014, p. 12). Entre os autores que trabalham nesta abordagem estão Pierre
Dominicé, Marie-Christine Josso, Mathias Finger e Gaston Pineau.
Na medida em que tornam pública uma experiência, as pessoas universalizam este
saber, revelam as influências que tiveram ou exerceram, tanto na atuação profissional como na
vida pessoal, e, mediante um processo autorreflexivo, transformam-nas em experiências de
formação (ABRAHÃO, 2010).
Como denomina Pineau (2006), a partir de um sobrevoo histórico entre os anos de 1980
e 2000, as histórias de vida se destacam em três períodos distintos: o período de eclosão (nos
anos 1980), um período de fundação (nos anos de 1990) e, finalmente, um período de
desenvolvimento diferenciador (entre os anos de 2000).
Ao se autoquestionar sobre como a corrente de “histórias de vida” pode contribuir para
a construção de novos espaços conceituais, assim como o crescimento multiforme de problemas
vitais inéditos, Pineau explica que as histórias de vida podem fazer, por meio de sua prática,
“uma arte poderosa de autoformação da existência ou, ao contrário, de submissão, conforme
permite ou não aos sujeitos apropriarem-se do poder de refletir sobre suas vidas e, desse modo,
ajudá-los a fazer delas uma obra pessoal” (PINEAU, 2006, p. 329).
A história de vida é
[…] uma mediação do conhecimento de si em sua existencialidade, que oferece a
reflexão de seu autor oportunidades de tomada de consciência sobre diferentes
registros de expressão e de representações de si, assim como sobre as dinâmicas que
orientam sua formação. (JOSSO, 2007, p. 419).
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Especificamente as histórias de vida em formação têm sua eclosão registrada em 1983,
com publicações em Montreal e em Paris primeiramente por Pineau e assinada também por
Marie Michèle, em parceria com Pineau. Nesta publicação, os autores apontam uma
necessidade de modificar os modos de abordagens tradicionais e as lentes conceituais,
almejando uma metodologia que desse conta de aspectos até então não explorados sobre “a
educação permanente em que cada pessoa produz sua vida”. E assim registra-se “a primeira
utilização sistemática da abordagem autobiográfica para explorar o processo de autoformação
na vida cotidiana e comum” (PINEAU, 2006, p. 331).
Ainda neste mesmo ano, é publicada a obra Histórias de vida e autoformação, também
pela universidade de Montreal, pelos pesquisadores: Pierre Dominicé e Christine Josso; Guy de
Villers; Bernadette Courtois e Guy Bonvalot; Gaston Pineau; António Nóvoa e Matthias Finger.
Essa nova perspectiva de trabalhar com as práticas de histórias de vida amplia as pesquisas para
novos espaços e setores profissionais, tais como formação de formadores de adultos, formação
de educadores, orientação profissional, empresa, gerência e desenvolvimento de espaços
coletivos e pesquisa sobre a evolução dos saberes profissionais. Além disso, traz novos e
diferentes atores sociais, como jovens, idosos e excluídos da história (analfabetos, proletários,
emigrados, prisioneiros), buscando também diferentes finalidades, como reconhecer
aquisições, construir projetos, explorar processos de formação (PINEAU, 2006, p. 333).
A intenção destas iniciativas científicas era de escrever as histórias de suas vidas e por
meio delas buscar um sentido. “Como se essa vida pudesse ter um e como se eles – sujeitos –
pudessem conhecê-lo!” (PINEAU, 2006, p. 333). Para os doutores em ciências humanas
daquela época, isso tudo era visto como uma ação muito pretensiosa, uma vez que, na pesquisa
tradicional, pretendia-se construir um saber objetivo sem sujeito.
Nos anos 1990, além de muita produção realizada através da perspectiva das histórias
de vida, foram criadas associações para fortalecer a pesquisa. Uma importante associação foi a
L’Association Internationale des Histoires de Vie em Formation (ASIHVIF). Durante os cinco
primeiros anos de estudo na França, foram organizadas regulamentos, procedimentos de adesão
e uma carta ética “que define o objeto/objetivo da associação e as relações do formador,
pesquisador, daqueles que intervêm com aqueles que desejam fazer sua história de vida”
(PINEAU, 2006, p. 334).
Uma virada importante está na redefinição das relações entre os profissionais e os atores
sociais no que diz respeito aos relatos de vida em formação e ao paradigma da ciência aplicada
e do ator reflexivo (PINEAU, 2006, p. 334).
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Tendo entrado de “contrabando” no campo das ciências humanas e da formação no
início dos anos de 1980, as histórias de vida estão hoje na encruzilhada da pesquisa,
da formação e da intervenção, onde se entrecruzam outras correntes tentando refletir
e exprimir o mundo vivido para dele extrair e construir um sentido. Essas correntes
trazem outros nomes: biografia, autobiografia, relato de vida, para citar apenas
aqueles que estampam a vida em seu próprio título. (PINEAU, 2006, p. 338).

Embora com tantas terminologias distintas para as pesquisas bios que buscam construir
sentido a partir das experiências pessoalmente vividas, Pineau explica que elas podem ser
reagrupadas em apenas três subconjuntos, de acordo com o que seu título sugere: uma entrada
pessoal (confissões, diários íntimos, cartas, correspondências, livros de pensamentos, livros de
família, relações etc.), temporal (genealogia, memórias, lembranças, diários de viagens,
efeméride, anais, crônica, história) ou pela vida (a entrada pela própria vida com ou sem raiz
grega, bios, como os relatos e as histórias de vida) (PINEAU, 2006, p. 338).
Em pesquisa, as narrativas (auto)biográficas constituem-se de relatos ou registros
produzidos por solicitação do pesquisador, com a intencionalidade de (re)construir a
memória pessoal ou coletiva, contextualizando o narrado segundo o período sóciohistórico-cultural em que se inserem os fatos objeto da narração e estabelecendo
interação e intercâmbio entre pesquisador e entrevistado, no decorrer do processo de
investigação. (ABRAHÃO, 2004, p. 191).

Ao tratar sobre a abordagem biográfica como metodologia de pesquisa-formação, Josso
explica que “o trabalho biográfico faz parte do processo de formação; ele dá sentido, ajuda-nos
a descobrir a origem daquilo que somos hoje. É uma experiência formadora que tem lugar na
continuidade do questionamento sobre nós mesmos e de nossas relações com o meio” (JOSSO,
2010b, p. 130).
Os trabalhos produzidos por relatos de vida, especificamente aqueles que tratam sobre
a formação, e que buscam, entre outros aspectos, evidenciar e questionar heranças,
continuidades e rupturas, projetos de vidas, permitem, por meio da reflexão e da descrição de
uma formação de si, “ter a medida das mutações sociais e culturais nas vidas singulares e
relacioná-las com a evolução dos contextos de vida profissional e social” (JOSSO, 2008b, p.
25).
A subjetividade presente nestes relatos, que, ao ser expressa, “é confrontada com sua
frequente inadequação para uma compreensão que libera a criatividade em nossos contextos
em mutação” (JOSSO, 2008b, p. 25), permite reconhecer o que há de singular e plural,
tornando-se essa uma das prioridades da formação e do trabalho advindos especialmente dos
relatos de vida. E, no momento em que realizamos a análise e a interpretação dos relatos de
vida escritos, onde encontram-se as questões identitárias assim como as expressões que marcam
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a nossa existencialidade, “evidenciamos a pluralidade, a fragilidade e a dependência de nossas
identidades ao longo da vida” (JOSSO, 2008b, p. 25).
Por outro lado, é importante lembrar que estamos sempre em constantes deslocamentos
sociais, seja pela passagem das diferentes fases evolutivas, como a passagem da infância para
a idade adulta, e, mais tarde, para a velhice, assim como pelas diferentes transições, como ocorre
da vida de estudante para a vida profissional, ou, em estâncias pessoais, como viver sozinho ou
passar a viver com outra pessoa. Nesse sentido, as percepções identitárias também mudam, e,
como explica Josso (2008b), uma identidade que seria definível num dado momento, graças à
estabilidade conquistada, pode se desconstruir pelo jogo dos deslocamentos sociais, pela
evolução dos valores de referência e das referências socioculturais. Logo, “a questão identitária
deve ser concebida como um processo permanente de identificação/diferenciação e de definição
de si, através de nossas identidades evolutivas como emergentes socioculturais visíveis da
existencialidade” (JOSSO, 2008b, p. 25-26). Da mesma forma, nossa existência é também
refletida pelas mudanças políticas e econômicas vividas em determinados períodos históricos
(JOSSO, 2008b, p. 25).
A história de vida narrada é, assim, uma mediação de conhecimento de si em sua
existencialidade, que oferece à reflexão de seu autor oportunidades de tomada de
consciência sobre seus diferentes registros de expressão e de representações de si,
assim como sobre as dinâmicas que orientam a formação. Dessa forma, o estudo dos
processos de formação, de conhecimento e de aprendizagem, tendo em vista a
elaboração de uma concepção de formação experiencial, efetua-se a partir da
construção de relato da história de sua formação, mediante a narração das experiências
com as quais o autor/ator aprendeu, a partir de seu modo de operar escolhas, de se
situar em seus vínculos e de definir seus interesses nas valorizações e aspirações.
(JOSSO, 2008b, p. 27).

O exercício de colocar em comum ao grupo questões, preocupações e inquietações,
narradas por cada participante, “permite que as pessoas em formação saiam do isolamento e
comecem a refletir sobre a possibilidade de desenvolver novos recursos, estratégias e
solidariedades que estão por descobrir ou inventar” (JOSSO, 2007, p. 415).
Em relação às formas de produção das narrativas, a autora acredita que, enquanto a
forma escrita exige uma lógica na narrativa, a forma oral permite maior fluidez, possibilitando
uma associação simples, sem relação explícita. “A reflexão sobre aquilo que foi formador na
minha vida, e que me permite situar o que hoje penso e faço, reforça o espaço do sujeito
consciencial capaz de se auto-observar e de refletir sobre si mesmo” (JOSSO, 2010b, p. 130).
Durante o processo de formação, cada participante vai construindo a sua história a partir
de uma série de etapas, alternando trabalho individual e trabalho em grupo. Entretanto, para
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que a reflexão sobre os processos de formação seja produtiva, é preciso que os participantes
invistam ativamente neles mesmos, assim como nas interações que o grupo oferece (JOSSO,
2007, p. 420).
Nós qualificamos esse cenário como “pesquisa-formação” porque a atividade de
pesquisa contribui para a formação dos participantes no plano das aprendizagens
reflexivas e interpretativas, e situa-se em seu percurso de vida como um momento de
questionamento retroativo e prospectivo sobre seu(s) projetos de vida e sua(s)
demandas de formação atual. (JOSSO, 2007, p. 420-421).

Segundo Josso, o trabalho biográfico e autobiográfico encontra-se “no cruzamento de
um destino sociológico, cultural e historicamente previsível, de uma maneira personalizada
desse destino potencial e de um imaginário sensível original capaz de seduzir, de tocar
emocionalmente, de falar, de interpelar outros inconscientes” (JOSSO, 2008b, p. 43) e até
mesmo de convencer racionalmente. E, nesse sentido, “o relato de vida é, decerto, uma ficção
baseada em fatos reais e de que é esse relato ficcional que permitirá, se a pessoa for capaz de
assumir esse risco, a invenção autêntica de si” (JOSSO, 2008b, p. 43).
Conforme a autora, no que se refere à invenção de si, esta representa, além da autonomia
de nossas escolhas de vida e o modo como vivemos, todas as esferas de nossa existencialidade,
seja pelo tipo de roupa que escolhemos vestir, pelos pratos que inventamos para comer, pela
organização das férias e a escolha dos destinos, de nossas leituras, dos filmes que escolhemos
para assistir, entre todas as pequenas liberdades que, por sua vez, se inscrevem em restrições
subjacentes, como as nossas finanças disponíveis, as negociações familiares, as ofertas de
alojamento e tudo o que permite nossas pequenas escolhas, que, por sua vez, representam
marcadores da invenção de si no singular-plural (JOSSO, 2008b, p. 46).
Para a autora, a invenção de si, no singular-plural, “tem muitas vezes um custo que nem
sempre estamos dispostos a pagar: aceitar os comentários críticos e mesmo os afastamentos”
(JOSSO, 2008b, p. 46). Isso acontece pois, fazendo parte de uma sociedade, vivemos por
períodos relativamente longos contando com saberes de todas as espécies, assim como
submissões sociais aceitas com maior ou menor bom grado e também com complexos psíquicos
que não chegamos a desfazer. Portanto,
Sem um trabalho especificamente centrado sobre as tomadas de consciência de nossas
ideias, de nossas crenças, de nossas convicções etc., das quais o trabalho biográfico é
uma das vias possíveis, nós ficamos profundamente prisioneiros de nossos destinos
socioculturais e sócio-históricos. O relato é um território simbólico a ser percorrido
frequentemente a fim de se descobrir nele recantos não percebidos até então e ampliar,
por esse fato, o outro território que é o de nossa liberdade e o de nossa evolutividade
criadora. (JOSSO, 2008b, p. 47).
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Ao definir e caracterizar a experiência formadora, Josso explica que
[…] a experiência pode tornar-se em tal a posteriori de um acontecimento, de uma
situação, de uma interação; é o trabalho de reflexão sobre o que se passou; mas uma
atividade qualquer é também experiência, desde que o sujeito se conceda os meios de
observar, no decorrer da atividade, o que se passa e reflita sobre o que esta observação
lhe traz como informação sobre a atividade empreendida. Em outras palavras, uma
experiência é uma ação refletida a priori ou a posteriori. (JOSSO, 2010b, p. 143).

Na abordagem experiencial, Josso (2007) evidencia algumas características que
representam as múltiplas facetas da formação existencial:
- como um processo evolutivo de integração/desintegração de saber pensar, de
conhecimentos, de representações, de valores, de comportamentos, de saber-fazer,
- como um processo de dar sentido às aprendizagens formais e informais, às
experiências e aos projetos de si,
- como um processo de tomada de consciência de si e de suas potencialidades,
- como um processo de concretização de uma intencionalidade em projetos,
- e finalmente como uma transformação permanente – e às vezes imperceptível – do
si psicossomático. (JOSSO, 2007, p. 424).

4.6

NARRATIVAS (AUTO)BIOGRÁFICAS SOBRE EDUCAÇÃO MUSICAL NO RIO
GRANDE DO SUL
Neste subcapítulo, reviso as pesquisas produzidas no campo da educação musical,

realizadas no estado do Rio Grande do Sul, cujas temáticas tenham sido embasadas na
metodologia de pesquisa (auto)biográfica e suas vertentes. Até o momento, tenho o
conhecimento de seis grupos de pesquisa sobre metodologia (auto)biográfica e narrativa, dois
pertencentes à UFSM, sendo eles o NarraMus (Autonarrativas de práticas musicais), na qual
esta pesquisa está inserida, e o Fapem (Formação, Ação e Pesquisa em Educação Musical); e
quatro grupos da UFRGS, entre eles: Educamus (Educação Musical e Musicalidade); Educação
Musical e Cotidiano; Música e Escola; e Estudos Culturais.
Nas pesquisas realizadas pelo grupo NarraMus,7 sob a liderança da prof.ª Dra. Ana Lúcia
Louro, até a finalização desta pesquisa foram encontradas 11 dissertações e cinco teses.

Os trabalhos produzidos pelo grupo de pesquisas NarraMus podem ser localizados em:
http://gpnarramus.blogspot.com.br/p/trabalhos-publicados.html.
7
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Quadro 1 – Mapeamento do grupo NarraMus (UFSM)
(continua)
Ano

Pesquisador

Título

Instituição/
Curso

Processo identitário do professor
UFSM
de Arte do sudoeste do Paraná:
2010
diálogos sobre o conteúdo de
Mestrado
música
Com as narrativas de sete professoras do ensino público estadual que possuem
formação em Artes Visuais, problematiza-se a formação e atuação destas profissionais,
suas visões sobre as diversas linguagens artísticas, bem como a abordagem de conteúdos
musicais em suas atividades docentes, sancionadas na Lei nº 11.769/08.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
Práticas musicais cotidianas na
cultura gospel: um estudo de caso UFSM
2011
André Müller Reck
no Ministério de Louvor Somos
Mestrado
Igreja
Partindo de uma reflexão sobre as práticas musicais contemporâneas,
especificamente através do processo de construção de significados e das experiências
musicais numa cultura musical gospel, busca-se compreender como acontecem os processos
de identidades musicais de uma comunidade evangélica no município de Cruz Alta/RS.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
Milton Romay Masciadri:
UFSM
2015
Diogo Baggio Lima
narrativas (auto)biográficas sobre
Mestrado
uma escola de contrabaixo
Através dos conceitos: Processo Identitário do Professor; Método biográfico e
Ensino Conservatorial, o autor apresenta as relações entre uma escola de contrabaixo e as
práticas docentes do professor Milton Romay Masciadri. A corrente metodológica
escolhida para a realização desta pesquisa foi a História Oral Temática, e a coleta dos
dados foi realizada através de entrevistas narrativas com a colaboração de familiares e exalunos do professor, buscando reconstruir sua história de vida e docente e, assim,
contribuir para o universo do ensino de música e de instrumentos musicais.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
A formação de professores de
UFSM
Douglas Rodrigo
2015
acordeom no Rio Grande do Sul:
Bonfante Weiss
Mestrado
narrativas (auto)biográficas
Através das histórias orais, esta pesquisa buscou compreender os caminhos
formativos de professores de acordeom que não tiveram, durante sua formação
profissional acadêmica, a especificidade do estudo neste instrumento. Os significados que
a música tomou ao longo da sua formação musical, os preconceitos, bem como as
dificuldades formativas fazem parte dos resultados finais desta investigação e definem os
caminhos percorridos e suas formações experienciais.
Alysson Custódio do
Amaral
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Ano

(continuação)
Pesquisador

Título

Instituição/
Curso

Canto Coral em projetos sociais:
UFSM
trajetória de uma educadora em
Mestrado
Santa Maria/RS
Esta investigação buscou compreender a trajetória de vida e os caminhos
formativos de uma professora de música com formação em Bacharelado e sua atuação em
projetos sociais por meio do canto coral. A metodologia utilizada parte da História Oral e
aborda a autoformação através das narrativas.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
Quando em dois somos muitos:
UFSM
histórias de vida dialogadas e a
2016
Jéssica de Almeida
atuação do professor de música na Mestrado
educação básica
Partindo de uma abordagem (auto)biográfica, esta pesquisa buscou compreender
como a formação musical de um professor de música incide em suas práticas docentes na
educação básica. Como resultados, à medida que traziam à tona suas memórias, os
participantes significavam suas experiências formadoras como resultantes de suas práticas
enquanto alunos de instrumento e música.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
Narrativas de docentes
UFSM
Marcelo Barros de
universitários-professores de
2011
Borba
instrumento: construção de
Mestrado
significados sobre cibercultura
A partir da história oral, a pesquisa buscou significar como professores de
instrumentos dos cursos de Bacharelado em Música da UFSM e da UFRGS se relacionam
com as tecnologias de informação e comunicação em suas práticas docentes. Como
resultados, esta pesquisa problematiza o ensino conservatorial de instrumento em
contrapartida às possibilidades do uso das tecnologias, como, por exemplo, a ampliação
do repertório musical, o uso de softwares, as diferentes gravações acessadas no YouTube
e o notebook conectado à internet como uma abertura para fora da sala de aula.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
Relações entre a professora de
UFSM
Maria Augusta dos
música e alunos presidiários: um
2009
Santos Medeiros
estudo de caso etnográfico em
Mestrado
Santa Maria/RS
A pesquisa teve como objetivo compreender a cultura penitenciária em relação ao
processo pedagógico-musical com alunos presidiários de diferentes faixas etárias e, assim,
relacionar: o cotidiano desse ambiente, o aprendizado musical, as sensações de entrar num
presídio, as histórias narradas pelos estudantes, bem como apresentar o projeto de aulas
de música ali realizado.
2013

Fernanda Junges

(continuação)
Ano

Pesquisador

Título

Instituição/
Curso

Educação musical e práticas
corporais como recurso
UFSM
Mariana Zamberlan
metodológico da educação
2010
Nedel
infantil: diálogos com professores Mestrado
de música e educandos sobre
interdisciplinaridade
Numa perspectiva de história oral temática e híbrida, e através de narrativas de
professores de música e educandos, a pesquisa busca compreender como um ensino,
através das práticas corporais e educação musical, contribui como ferramenta importante
para o processo educativo infantil. As atividades desenvolvidas pelos educadores que
integram corpo e música foram analisadas e transcritas no decorrer da investigação.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
Professores de música em escolas
UFSM
Mariane Martins
particulares de Santa Maria/RS:
2014
Rapôso
um estudo a partir de diários de
Mestrado
aula
A partir dos diários de aulas de quatro professores de música, a pesquisa busca
compreender: os “cuidados de si” na atuação destes próprios profissionais, conhecer suas
organizações prático-profissionais, suas performances em sala de aula e, também, suas
histórias de vida.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
Narrativas de professores de
UFSM
Renata Beck Machado
teoria e percepção musical:
2012
caminhos de formação
Mestrado
profissional
A pesquisa deu-se através da narrativa de docentes de teoria e percepção musical
de quatro instituições de ensino superior do Rio Grande do Sul. Sendo estes colaboradores,
professores com formação em bacharelado e que não possuem uma formação específica
para atuarem nesta disciplina, esta procura percorrer, através da História Oral Temática,
os caminhos e processos de suas formações para a docência.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
Professores de flauta transversal e
piano no ensino superior:
UFSM
2016
Ziliane Teixeira
narrativas e corporeidade nos
Doutorado
(des)encontros de tradições e
inovações
A pesquisa buscou compreender em que medida o conceito de corporeidade está
presente na atuação de dez professores de flauta e piano de universidades públicas da
região Sul do Brasil. A metodologia utilizada nesta investigação foi História Oral
Temática, e a produção dos dados aconteceu tanto através da entrevista narrativa quanto
de diários de campo. Entre os resultados, são apresentadas questões sobre tradições na
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(continuação)

visão de ensino conservatorial, tanto das relações professor-aluno quanto das inovações
no que tange ao ensino de música.
Instituição/
Pesquisador
Ano
Título
Curso
Narrativas religiosas no ensino
UFSM
André Müller Reck
2017
superior em Música: uma
Doutorado
abordagem (auto)biográfica
Partindo de uma discussão sobre a formação de professores de música no ensino
superior, a pesquisa buscou investigar como as experiências religiosas, narradas no âmbito
de uma abordagem (auto)biográfica, podem ser significativas. Participaram da pesquisa
estudantes do curso de Licenciatura e Bacharelado em Música da UFSM através de uma
disciplina complementar do curso de Graduação em Música, onde foram produzidos 11
diários de aula, 37 relatos escritos, 2 relatos em grupo e 8 entrevistas individuais. No
processo de compreensão dos resultados que elegeu um enfoque hermenêutico, surgiram
as seguintes categorias: a) a possibilidade de compreender as histórias de vida e memórias
musicais como processos significativos na formação musical; b) a relação dos significados
religiosos/espirituais nesse processo de formação; c) os diálogos entre narrativas musicais,
produzidos durante uma prática de rearranjo coletivo.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
Identidades profissionais: um
UFSM
estudo de narrativas
2017
Lucius Batista Mota
(auto)biográficas de professores
Doutorado
de oboé
A pesquisa buscou compreender a relação entre identidade profissional de
professores de oboé e a forma como estes lidam com questões como o ensino, o lugar da
música na universidade, os diferentes espaços de aprendizagem do oboé, entre outras.
Participaram da pesquisa 17 professores de oboé de diferentes estados.
Instituição/
Título
Ano
Pesquisador
Curso
Narrativas de um caminhar para
si com os outros: experiências
UFSM
2018
Juliane Riboli Corrêa
formativas inclusivas junto a um
Doutorado
grupo de estudantes de Música
A pesquisa investigou como experiências formativas de inclusão construídas em
grupos de formação com estudantes de Música podem potencializar a construção de
paradigmas e práticas inclusivas. A metodologia empregada fundamentou-se na pesquisaformação, com base em Marie-Christine Josso.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
Biografia músico-educativa:
UFSM
2019
Jéssica de Almeida
produção de sentidos em meio à
Doutorado
teia da vida
A pesquisa buscou compreender a(s) maneira(s) pela(s) qual(is) as biografias
músico-educativas desenvolvidas por licenciandos em música produzem sentidos para

(conclusão)
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seus processos formativos na graduação. A pesquisa desenvolveu-se através da corrente
investigativa História de Vida e analisou narrativas de si (musicais) e narrativas
entrelaçadas produzidas pela biografia músico-educativa. A metodologia de pesquisa está
fundamentada principalmente em Marie-Christine Josso.
Fonte: Elaboração própria

O grupo de pesquisa Educamus, cuja liderança até o ano de 2016 foi realizada pela prof.ª
Dra. Leda Albuquerque Maffioletti, concluiu quatro pesquisas de mestrado sob a perspectiva
da pesquisa (auto)biográfica. Dentre os trabalhos concluídos pelo grupo, estão:
Quadro 2 – Mapeamento do grupo Educamus (UFRGS)
(continua)
Instituição/
Curso
UFRGS
Sobre aprendizagem musical: um
2013
Juliana Rigon Pedrini
estudo de narrativas de crianças
Mestrado
Por meio de entrevista narrativa com três crianças de 10 e 11 anos, a pesquisa buscou
compreender os significados atribuídos por elas sobre como é aprender música na escola,
através da disciplina de educação musical, que compõe o currículo escolar. Os resultados
respondem às questões: Com quem, onde e quando se relacionam com a música? O que é
saber música? Por que ter aula de música na escola? Neste sentido, as crianças reconhecem
quais são suas estratégias para aprenderem música, como: ouvir música, prestar atenção em
aula, estudar em casa, entre outros.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
UFRGS
Dançar na aula de música: “dá
2014
Fernanda Anders
gosto de vir para o colégio”
Mestrado
A pesquisa buscou compreender, a partir das narrativas de crianças, estudantes do 5º
ano do ensino fundamental, o significado atribuído à dança na aula de música. A base teórica
apoia-se no método (auto)biográfico. Entre as significações, a dança está relacionada ao
prazer vivido com o corpo e às sensações de alegria, satisfação e leveza que o movimento
propicia. As crianças consideram que, dançando, é possível conhecer outras culturas,
entender melhor o ritmo das músicas e tocar flauta doce com maior facilidade. A
importância desta pesquisa está em tornar visível o significado das experiências das crianças
sobre o movimento corporal como instância da aprendizagem musical.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
Significados das aulas de música
UFRGS
na escola: um estudo narrativo
2014
Iuri Corrêa
Mestrado
com duas estudantes do ensino
médio
A pesquisa, que é baseada em princípios metodológicos (auto)biográficos, teve como
objetivo compreender os significados que as participantes atribuem às experiências que
Ano

Pesquisador

Título
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tiveram nas aulas de música da escola. As duas participantes da pesquisa, embora estudantes
do 1º ano do ensino médio, narram suas experiências com música no período do ensino
fundamental, quando ainda eram alunas do pesquisador. Nesse sentido, a pesquisa contribui
para ampliar a compreensão do significado das aulas de música na escola básica através da
perspectiva de estudantes que estão há pelo menos quatro anos longe dessa prática.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
O sujeito-ator e a música na
UFRGS
Simone Nogueira
2014
constituição de si: uma perspectiva
Rasslan
Mestrado
narrativo-biográfica
Através da abordagem teórica sobre pesquisa narrativa, este trabalho buscou
compreender o modo de subjetivação pelo qual atores tornam-se sujeitos de sua prática
musical. Nas reflexões finais, a autora explica que a constituição musical do ator é condição
inevitável para sua prática profissional e que suas experiências musicais ao longo da vida e
a apropriação das subjetividades que dela fazem parte tornam-se fundamentais para o
aperfeiçoamento do seu ofício e para a constituição de si mesmo.
Fonte: Elaboração própria

No grupo de pesquisa Educação Musical e Cotidiano, sob orientação da prof.ª Dra.
Jusamara Souza, foram revisadas as seguintes pesquisas:
Quadro 3 – Mapeamento do grupo Educação Musical e Cotidiano (UFRGS)
(continua)
Ano

Pesquisador

Título

Instituição/
Curso

Ser docente universitário-professor
UFRGS
Ana Lucia de Marques
de música: dialogando sobre
2004
e Louro
identidades profissionais com
Doutorado
professores de instrumento.
Esta pesquisa buscou compreender as significações de dezesseis professores
universitários de instrumentos musicais dos cursos de Bacharelado em Música (UFRGS,
UFSM e UFPel) no que diz respeito à construção de identidades profissionais. A metodologia
escolhida foi a técnica de história oral temática. Entre os resultados, esta pesquisa aborda as
identidades narradas pelos participantes, assim como suas vivências pessoais; traz a profissão
docente universitário/professor de instrumento confrontando os dados com os conceitos de
profissionalidade, de competências e de identidades profissionais coletivas.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
Trajetórias formativas
profissionais em música: um
UFRGS
estudo com estudantes do curso
2017
Alexandre Vieira
Mestrado
técnico em Instrumento Musical
do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará

(conclusão)
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A pesquisa busca conhecer os caminhos que conduzem os estudantes ao curso e
como os estudantes significam esta experiência formativa. Entre os resultados, verificou-se
que, mesmo possuindo um histórico de envolvimento com a música, a maioria dos
estudantes destaca o curso como sua primeira experiência de aprendizagem orientada.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
Percursos de aprendizagem de
UFRGS
multi-instrumentistas: uma
2017
Gustavo Luís Rauber
abordagem a partir da história
Mestrado
oral
Com a participação de quatro músicos multi-instrumentistas, este trabalho buscou
percorrer os caminhos formativos de cada um dos participantes de acordo com seus
instrumentos musicais. Além disso, através da história oral, buscou-se conhecer quais os
objetivos, interesses e expectativas do aprendizado de vários instrumentos; quais
circunstâncias e situações levaram à escolha de cada instrumento musical; como ocorreu a
estruturação e organização dos estudos com mais instrumentos; como a aprendizagem de
um instrumento se correlaciona com a aprendizagem de outros e como se desenvolve a
atuação profissional destes músicos. Como resultados, percebe-se que o músico multiinstrumentista realiza um processo de hierarquização dos instrumentos musicais, seja pelo
maior tempo de convívio ao longo da trajetória, seja pela intensidade com que os utilizam.
Um fator importante para a hierarquização deste instrumento está relacionado às
necessidades do mercado de trabalho atual.
Fonte: Elaboração própria

No Fapem (Formação, Ação e Pesquisa em Educação Musical), sob orientação da
prof.ª Dra. Cláudia Ribeiro Bellochio, foram revisadas as seguintes pesquisas:
Quadro 4 – Mapeamento do grupo Fapem (UFSM)
(continua)
Ano

Pesquisador

Título

Instituição/
Curso

Construindo a docência com a
UFSM
2012
flauta doce: o pensamento de
Mestrado
professores de música
A pesquisa que se desenvolve através da metodologia de história oral temática teve como
objetivo compreender o pensamento de quatro egressos do curso de Música – Licenciatura
da UFSM no processo de constituição da docência com flauta doce. Entre as questões que
nortearam esta pesquisa, estão: o que pensam os professores de música sobre o ensino da
flauta doce; qual o significado desse instrumento em suas vidas e nas suas práticas docentes
e refletir sobre o ensino no âmbito da educação musical.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
UFSM
2016
Júlio Pereira
Trajetórias musicais de
Zelmielen Adornes de
Souza
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(conclusão)

acordeonistas: um estudo na
Mestrado
Licenciatura em Música
A pesquisa buscou investigar as trajetórias de formação musical de acordeonistas,
estudantes do curso de Licenciatura em Música da Uergs. A metodologia escolhida para a
realização desta pesquisa foi a história oral e a produção dos dados através da entrevista
narrativa. Levando em consideração que as trajetórias formativas dos participantes
encontram-se em construção, a compreensão das narrativas e dos conhecimentos
produzidos ampliam os modos e formas de entender o potencial do acordeom no processo
formativo de professores de música.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
Construindo conhecimentos
musicais e pedagógico-musicais em UFSM
2013
Juliana Ribolli
grupo: experiências formativas na Mestrado
educação especial
Através de uma DCG ofertada sobre Música e Educação Especial, realizada na UFSM, onde
foram desenvolvidas experiências práticas e de cunho reflexivo, a pesquisa buscou
compreender de que forma um grupo de dez alunas de educação especial em formação
potencializa relações de aprendizado entre essas duas áreas. A metodologia escolhida foi a
pesquisa participante articulada à pesquisa-formação. Para a produção dos dados, foram
utilizadas narrativas orais e escritas (através do diário de campo das participantes).
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
Educação musical na cuíca:
UFSM
2012
José Everton
percussões e repercussões de um
Mestrado
projeto social
Através da produção de narrativas de quatro alunos integrantes do grupo de
percussão CUICA, a pesquisa investigou como se aprende música nesta associação e como
estas experiências musicais repercutem e atravessam suas vidas. A metodologia utilizada
nesta pesquisa foi a narrativa biográfica.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
Aproximações e distanciamentos
na docência virtual em música:
UFSM
Zelmielen Adornes de
2018
narrativas de professores
Souza
Doutorado
formadores em cursos de
Pedagogia da UAB
A pesquisa buscou compreender como ocorre a construção da docência virtual em Música
nos cursos de Pedagogia vinculados à Universidade Aberta do Brasil (UAB). Dentre os
objetivos específicos, buscou entender como ocorre a mediação pedagógica e o trabalho
coletivo nas disciplinas de música desses cursos. A metodologia utilizada baseia-se na
pesquisa biográfica.
Fonte: Elaboração própria

Sob orientação da prof.ª Dra. Luciana Wilke Freitas Garbosa:
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Quadro 5 – Mapeamento do grupo Fapem (UFSM)
(continua)
Ano

Pesquisador

Título

Instituição/
Curso

“Louvai cantando”: o cancioneiro
UFSM
que (em)cantou a música e suas
2008
Monia Kothe
práticas na escola teuto-brasileira
Mestrado
protestante de Ivoti/RS
Através da coleta de dados realizada sob o viés da história oral temática, esta pesquisa
buscou analisar as práticas de educação musical decorrentes da utilização do cancioneiro
“Louvai Cantando” no contexto da escola de ensino básico teuto-brasileira protestante de
Ivoti, no período de 1968 a 1976. A produção dos dados foi realizada através de entrevistas
semiestruturadas sob a ótica dos organizadores deste livro e de professores de música da
época.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
Helma Bersch e o ensino de música UFSM
2009
Josélia Jantsch Ferla
no contexto da imigração alemã
Mestrado
católica do Vale do Taquari
Com o recurso metodológico da história oral, a pesquisa busca apresentar e analisar a
trajetória e vida da professora Helma Bersch, frente ao ensino de música no contexto da
imigração alemã católica do sul do país. Especificamente, a investigação buscou conhecer
as práticas musicais desenvolvidas em sala de aula, a formação da professora, os materiais
didáticos por ela utilizados e a repercussão de seu trabalho para a comunidade em que atuou.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
Formação continuada em Música:
UFSM
Gabriela da Ros de
reconstruindo conhecimentos
2012
Araújo
musicais e pedagógico-musicais
Mestrado
com professoras unidocentes
Através de uma oportunidade de formação continuada, esta pesquisa teve como objetivo
investigar como se constituem e se reconstroem os conhecimentos musicais e pedagógicomusicais de professoras unidocentes da educação infantil. Foram realizados oito encontros
durante as reuniões pedagógicas semanais na escola de atuação destas professoras, e a
produção dos dados aconteceu através das discussões em grupo focal, entrevistas narrativas
e as impressões da pesquisadora sobre o desenvolvimento da formação continuada das
professoras.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
UFSM
Janaína Machado
Ingeburg Hasenack: memórias de
2013
Asseburg Lima
uma educadora musical
Mestrado
Por meio da abordagem (auto)biográfica e das histórias de vida como método de
investigação, a pesquisa buscou compreender a trajetória da professora Ingeburg Hasenack,
narrada por ela própria. Nesta investigação, buscou-se especificamente conhecer suas
práticas de ensino como professora de música, refletir sobre os professores que fizeram
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(conclusão)

parte de sua trajetória de formação e as implicações de seus trabalhos nos contextos em que
atuou.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
Tornando-se professor de
UFSM
2014
Vanessa Weber
instrumento: narrativas de docentesMestrado
bacharéis
Sob um enfoque biográfico-narrativo, a pesquisa buscou compreender o processo de
construção da docência de instrumentistas bacharéis que atuam como professores de
instrumento. Especificamente, procurou conhecer os processos formativos e os
conhecimentos mobilizados por estes durante a docência.
Fonte: Elaboração própria

Do Grupo de pesquisa Música e Escola, coordenado pela prof.ª Dra. Luciana Del,
foram analisados os seguintes estudos:
Quadro 6 – Mapeamento do grupo Música e Escola (UFRGS)
(continua)
Ano

Pesquisador

Título

Instituição/
Curso

Tornar-se professor de música na
UFRGS
educação básica: um estudo a
Doutorado
partir de narrativas de professores
Com uma abordagem biográfica e com a produção de dados por meio de entrevista
narrativa, denominadas neste trabalho narrativas de profissionalização, esta pesquisa
buscou investigar como professores com formação em outras áreas do conhecimento
constroem sua docência em música na educação básica. Especificamente, a autora busca
compreender como estes professores ensinam música e se veem como professores de
música na escola.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
Aprendizagem da docência de
UFRGS
música: um estudo a partir de
2013
Tamar Genz Gaulke
narrativas de professores de música Mestrado
da educação básica
Sob a perspectiva das narrativas de formação, esta pesquisa busca compreender como o
professor iniciante lida com as dimensões dos fenômenos educativo-musicais escolares,
como enfrenta as dificuldades diárias e medeia o seu trabalho com os sujeitos escolares. A
pesquisa sinaliza que o professor aprendente constrói a sua docência, o “saber-fazer”,
integrando-se à escola, e, mesmo que a docência seja única em sua singularidade, pode ser
pluralizada em uma categoria profissional.
Instituição/
Ano
Pesquisador
Título
Curso
UFRGS
2017
Tamar Genz Gaulke
O desenvolvimento profissional de
2011

Delmary Vasconcelos
de Abreu

(conclusão)
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professores de música da educação Doutorado
básica: um estudo a partir de
narrativas autobiográficas
A pesquisa buscou compreender como ocorre o processo de desenvolvimento profissional
do professor de música a partir da sua relação com a escola de educação básica. A pesquisa
entrevistou quatro professoras experientes e atuantes em escolas de ensino básico de Porto
Alegre. A pesquisa autobiográfica e as narrativas constituem o referencial teóricometodológico.
Fonte: Elaboração própria

Estudo analisado do Grupo Estudos Culturais (UFRGS)
Quadro 7 – Mapeamento do grupo: Linha de Pesquisa de Estudos Culturais (UFRGS)
Ano

Pesquisador

Título

Instituição/
Curso

Identidades musicais de alunas da
UFRGS
Pedagogia: música, memória e
Doutorado
mídia
Por meio da metodologia Narrativas de si orais e escritas, esta pesquisa busca conhecer os
aspectos que constituíram as identidades musicais de um grupo de vinte alunas que cursavam
Graduação em Pedagogia. Entre os conceitos apresentados e aprofundados no decorrer do
texto, estão: identidade; identidades culturais; aspectos das identidades de professoras e
identidades musicais.
2003

Maria Cecília de Araújo
Cecília Torres

Fonte: Elaboração própria

Foram revisados alguns dos trabalhos realizados nos grupos NarraMus, Fapem,
Educação Musical e Cotidiano, Educamus, Música e Escola e Estudos Culturais/UFRGS. As
temáticas e os termos recorrentes apresentados nestas pesquisas aproximam-se em três grupos
com distintos termos:
1. Sobre formação profissional: Caminhos formativos do professor; constituição da
docência; constituição do conhecimento; professor aprendente; atuação docente e
autoformação profissional.
2. Sobre identidade: Trajetórias formativas; trajetória de vida; cuidados de si; processo
identitário do professor; identidades musicais; identidades de professores.
3. Sobre as experiências: Experiências musicais; experiências musicais e religiosas;
significado sobre aprendizagens musicais; relações de aprendizado; significado de
aprender; experiências formadoras.
Em relação à escolha da metodologia e suas correntes, algumas pesquisas denominamse apenas como de caráter narrativo biográfico, e outras utilizam o termo “entrevista narrativa”
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para a produção dos dados. Entre as correntes metodológicas da pesquisa (auto)biográfica
encontradas nestas pesquisas, estão: Histórias orais; História oral temática; História oral
temática e híbrida; Histórias de vida e Pesquisa narrativa; Narrativas de si orais e escritas.
Nos textos consultados, os trabalhos que dialogam com meu projeto de pesquisa são:
Almeida (2016, 2019), Rapôso (2014) e Corrêa (2013), por tratarem do processo formativo de
professores, estando os dois primeiros trabalhos diretamente relacionados aos professores com
formação em música; Gaulke (2013), no que diz respeito ao professor de música “aprendente”
e às dificuldades encontradas por estes profissionais no início da carreira docente; Louro (2004),
ao tratar da construção de identidades profissionais; Rozzini (2012), pela ênfase no aprendizado
musical em grupo; Pereira (2016), onde, ao falar sobre a trajetória de formação dos estudantes
de acordeom da Uergs, se situa também o local de realização da minha pesquisa e apresenta o
curso em que os participantes deste projeto fazem parte; e Souza (2012), pela reflexão sobre a
constituição da docência com a flauta doce, bem como por significar o instrumento na vida e
nas práticas docentes dos participantes de sua pesquisa.
No que diz respeito aos trabalhos consultados, a intenção é, dentro do possível, ampliar
esta revisão de maneira a contemplar o maior número deles, com enfoque na metodologia de
pesquisa (auto)biográfica e narrativa, publicados até o período final de sua realização.
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5. QUANDO TUDO COMEÇOU
Ilustração 3 – Palco

Fonte: Arquivo pessoal. Ilustração: Gerson Tasca.

Embora desde o início do trabalho traga algumas informações sobre o Conjunto de
Flautas Doces da Uergs como meio de situar o leitor sobre o que levou à escolha desta temática,
neste capítulo apresento com maiores detalhes: o surgimento e trajetória do grupo; a
apresentação dos integrantes; a organização do projeto de extensão “Concertos Didáticos para
Estudantes da Escola Básica” 2016/2017 e algumas pequenas reflexões sobre o trabalho que é
o objeto da pesquisa.
Apresentar o trabalho que inspira a realização desta pesquisa é motivo de orgulho. Em
2014, enquanto escolhíamos as músicas que fariam parte do recital de formatura de meio e fim
de curso daqueles estudantes, surgiu a ideia de realizar um recital coletivo. Na ocasião, não
seriam apenas divididos o espaço e o programa impresso do recital, como em outros anos
ocorria, mas seriam compartilhadas as mesmas músicas de estudo, permitindo assim uma
prática de música de câmara8 que fosse desafiadora para todos, independentemente do nível de
aprimoramento técnico musical em que cada aluno estivesse. Muito embora estas razões partam
Música executada por pequeno conjunto e destinada a auditório relativamente pouco numeroso, o que lhe
confere um caráter de intimidade que a distingue da música de solo, orquestral ou coral. Utiliza normalmente um
só instrumentista para cada parte orquestral, embora a música executada desse modo (como é o caso da maior
parte da música orquestral barroca) não seja necessariamente de câmara. Fonte: ISAACS, A.; MARTIN, E.
Dicionário de Música. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
8
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exclusivamente da minha perspectiva como professora, acredito que muitos outros aspectos
podem estar relacionados ao fazer musical em conjunto e ao aprendizado que esta prática
permite durante o período de formação de professores em música.
Neste sentido, desejo conhecer um pouco da história de vida dos integrantes do conjunto
e suas significações acerca das experiências musicais realizadas em nosso grupo. Entendo que,
ao narrar e reviver sua trajetória de vida, os estudantes estarão reconhecendo suas experiências
formativas e significando a prática musical que hoje realizam no Conjunto de Flautas Doces da
Uergs.

5.1

CONJUNTO DE FLAUTAS DOCES DA UERGS: DEFININDO A NOSSA
IDENTIDADE
As primeiras músicas em grupo foram escolhidas e negociadas entre os alunos e a

professora com base no programa da disciplina Prática Instrumental VII – Flauta doce. Naquele
semestre, tais disciplinas foram contempladas com um monitor, que, entre as suas tarefas,
transcrevia partituras musicais cujas edições eram muito antigas e de difícil leitura. Devido à
grande experiência deste aluno/monitor como arranjador de grupos vocais, e por uma iniciativa
própria, ele começou a trazer arranjos e adaptações para que experimentássemos com as flautas
doces. A empolgação com a possibilidade de ampliação do repertório e da prática em conjunto
tomou conta do grupo. Isto encorajou também os demais colegas a se aventurar em fazer seus
próprios arranjos e trazer para o grupo executar.
Diante de tanta novidade, o curto período das aulas de prática em grupo já não era mais
suficiente. O próximo passo foi reunir todos os estudantes interessados na prática de câmara
com a flauta doce, o que não foi fácil. Como explicado em capítulo anterior, nossa maior
dificuldade era conciliar as agendas de estudo e trabalho de cada integrante, de modo a
encontrar um tempo para praticar em conjunto. Nessa busca, o único horário livre em comum
para nossos estudos era aos finais de semana, momento em que a sede da Uergs não estaria
aberta. Diante disso, o grupo começou a buscar novos espaços para a realização dos ensaios,
que aconteciam em igrejas, salas de aulas cedidas pelas escolas, onde os integrantes atuavam
profissionalmente e também na residência dos músicos participantes.
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Ilustração 4 – Fotos dos ensaios – Ivoti

Fonte: Arquivo pessoal. Ivoti/RS, abril de 2015.

Ilustração 5 – Foto de ensaio – Estrela

Fonte: Arquivo pessoal. Estrela/RS, dezembro de 2016.
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Ilustração 6 – Foto de ensaio – Montenegro

Fonte: Arquivo pessoal. Montenegro/RS, junho de 2017.

Ilustração 7 – Ensaio na escola CIEP – Montenegro

Fonte: Arquivo pessoal. Montenegro/RS, junho de 2017.

Outro fato curioso é que, na formação de 2014, apenas um dos integrantes cursava sua
primeira graduação, enquanto os demais já estavam formados em outras áreas musicais ou de
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pedagogia e reingressaram no ensino superior para realizar o curso de Licenciatura em Música.
Uma das dificuldades enfrentadas pelo grupo era a distância percorrida até chegar a
Montenegro, cidade-sede do curso de Música. Entre os integrantes da primeira formação do
grupo, Daniela morava em Picada Café; Monia, em Ivoti; Newton, em Taquara; Rodrigo, em
Portão; e eu dividia meu tempo entre Montenegro e Canoas. Mesmo assim, os alunos
organizavam-se inclusive com as rotas de caronas e revezamento de motoristas. Era realmente
muita vontade!
Os ensaios estavam cada vez mais empolgantes, e o repertório ainda mais diversificado
em relação aos gêneros e estilos musicais. Nossa primeira apresentação aconteceu na igreja
IECLB de Taquara, no dia 28 de agosto de 2014, onde participamos de um concerto juntamente
aos grupos Ensemble Vocapella Limburg (Alemanha) e Vocal Contratempo, de Taquara/RS.
Neste evento participaram os estudantes Monia Kothe, Newton Waldemar Macedo, Rodrigo da
Rocha Leite e Daniela Wolf.
Ilustração 8 – Foto da primeira apresentação

Fonte: Arquivo pessoal. Taquara, agosto de 2014.

Mesmo sabendo que não haveria recursos para custear as despesas de locomoção via
universidade, todos os esforços foram unidos para que a primeira apresentação fora da unidade
de estudo acontecesse. Muitas fotos, registros em áudio e até divulgação no site da Universidade
foi realizada. E, assim, outros convites foram chegando. Surgiu então a oportunidade de
participar da Abertura do Siepex (Salão de Iniciação à pesquisa e extensão da Uergs), em
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Vacaria/RS. Por se tratar de um evento de cunho científico e sabendo da presença de muitos
estudantes dos cursos de licenciatura e pedagogia, optamos por apresentar o nosso trabalho
tanto pelo viés performático quanto também pedagógico, este segundo através da realização de
brincadeiras musicais com a plateia e apresentação da família das flautas doces.
Outra importante oportunidade de apresentação foi a realização de um concerto didático
para escolas no Salão Nobre da UFSPA, em Porto Alegre. Participaram cerca de 300 crianças
de escolas públicas e privadas do ensino básico. Para este evento, organizamos um programa
diversificado, valorizando temas musicais infantis, populares e famosos, incluindo músicas
como “Fico assim sem você”, de Abdullah e Cacá Moraes; “Tema do jogo Super Mario Bros”,
de Kōji Kondō; “Tum Pá”, do grupo Barbatuques, com versão arranjada para grupo de flautas
e canto; “Tema da Fada Açucarada”, d’O Quebra Nozes, de Tchaikovsky, entre outros. Para este
concerto, que teve duração de cerca de 50 minutos, foram necessários muitos ensaios e
preparações. Ensaiamos aos sábados, domingos, feriados, sempre que houvesse tempo,
revezando ora em Ivoti, no local da escola de música de uma das integrantes, ora em
Montenegro, na sede da Universidade.
Ilustração 9 – Programa do concerto didático na UFCSPA

Fonte: Programa de concerto – UFCSPA, Porto Alegre, 17 de setembro de 2014
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A divulgação para este evento foi grande, e, ao saber do número de alunos participantes,
nossa preocupação também aumentou. O concerto foi um marco na trajetória do grupo. Ao
chegar ao local da apresentação, fomos surpreendidos com uma equipe de apoio extremamente
detalhista, que contemplava desde o técnico da mesa de som ao técnico de luz, mestre de
cerimônias, e havia também, logo na recepção do teatro, um grande pôster com foto do grupo
e um programa simplesmente lindo! O encantamento era de todos, e o desempenho do grupo
foi muito bom.
Ilustração 10 – Fotos do concerto didático na UFCSPA

Fonte: Acervo da Assessoria de Comunicação – UFCSPA, Porto Alegre, 17 de setembro de 2014

No decorrer do ano, apresentamo-nos em diversos eventos. Ao todo foram oito
apresentações, em diferentes cidades e para diferentes públicos, em escolas, igrejas e três
instituições de ensino superior (UFCSPA, Uergs e Isei). Entre outros concertos realizados
naquele primeiro ano, destacamos o Concerto Musical no 8º Encontro Cultural de Ivoti – ISEI;
o concerto de abertura do VII Encontro de Estudantes de Flauta Doce de Montenegro – Fundarte
e durante a Mostra de Graduação dos cursos de artes em Montenegro. No primeiro ano
participaram do grupo cinco acadêmicos. Estima-se que o público presente nos concertos
didáticos realizados em 2014 tenha sido de 1.900 pessoas.
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Nesta perspectiva, pretendeu-se ampliar o trabalho desenvolvido no ano de 2014 para
que mais estudantes pudessem participar e integrar o Conjunto de Flautas Doces da Uergs. Já
em 2017, estávamos na quarta edição do projeto, que, ao se formalizar, passa a fazer parte do
Programa de Extensão Universitária da Uergs, intitulado “Concertos Didáticos para Estudantes
da Escola Básica”.

5.2

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO
Uma vez que o grupo estava vinculado a um curso de Licenciatura em Música, uma

grande preocupação era a de que o trabalho realizado pudesse ter um duplo papel: o primeiro,
no sentido de ampliar a vivência dos licenciandos em música com a escola básica, relacionando
o fazer artístico e a produção de conhecimentos através das metodologias de ensino; e o
segundo, como contrapartida, oferecer um retorno à comunidade escolar do que é produzido na
universidade por meio de concertos musicais.
Outros objetivos específicos também foram almejados, tais como: aprimorar o manuseio
e destreza técnica da flauta doce; aflorar a percepção para uma melhor sonoridade e
expressividade na execução do repertório; oportunizar a ampliação do repertório musical
através dos gêneros erudito, popular e folclórico; oportunizar aos acadêmicos a participação em
todos os passos para a organização dos concertos didáticos à comunidade escolar, o
agendamento com as escolas, a confecção do programa, escolha e elaboração dos arranjos
musicais; colaborar para a musicalização de crianças, jovens e adultos em diferentes níveis de
aprendizagem, incluindo, além das músicas, assuntos informativos; promover a apreciação
crítica do repertório musical original e adaptado para flauta doce; criar e realizar brincadeiras
musicais que permitam a interação da plateia com os músicos; mostrar a versatilidade da flauta
doce, que pode ser tanto um instrumento musical pedagógico quanto performático; oferecer
uma vivência musical ativa ao público ouvinte; divulgar o curso de Música – Licenciatura da
Uergs e oportunizar a interação entre a universidade e a sociedade, atendendo a pelo menos 10
escolas da região por ano. Os concertos são agendados no decorrer do ano, conforme interesse
e possibilidade das escolas e dos músicos integrantes.
Além dos acadêmicos do curso de Licenciatura em Música da Uergs, participam
também ex-alunos e músicos da comunidade. Ao iniciar a elaboração deste projeto, procurouse elencar todas as tarefas que seriam necessárias para a realização desta ação de extensão.
Criou-se então um quadro que organizasse as principais tarefas e o tempo estimado. Apresento
a seguir a organização do projeto na edição do ano de 2016.
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Quadro 8 – Apresentações do Conjunto de Flautas Doces da Uergs
Atividade
Organização das inscrições e planejamento das

Período/Data
24/3/2016 a 1/4/2016

atividades
Escolha do repertório musical

2/4/2016 a 25/9/2016

Ensaios musicais semanais

4/4/2016 a 16/12/2016

Planejamento dos encontros e ensaios

28/3/2016 a 1/4/2016

Orientação aos monitores

4/4/2016 a 6/12/2016

Confecção do material de divulgação dos concertos

20/4/2016 a
20/12/2016

Agendamento dos concertos musicais com as escolas e 5/4/2016 a 15/11/2016
outras instituições-sede dos concertos
Logística e organização do material necessário para os

5/3/2016 a 8/12/2016

concertos
Organização das fotos e filmagens dos concertos
Relatório das atividades realizadas

5/3/2016 a 18/12/2016
15/12/2016 a
10/1/2017

Elaboração de artigo com os resultados obtidos

3/1/2017 a 10/1/2017

Fonte: Anders; Louro (2017, p. 9-10)

Uma vez aceito o projeto no programa de extensão da Uergs e contemplado com um
monitor pelo edital Probex 2016/2017 para auxiliar na condução dessas ações, foi possível
dividir muitas das tarefas descritas acima, principalmente no que diz respeito à organização dos
materiais e ao arranjo do repertório.
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5.3

ESCOLHA DO PROGRAMA
Para a escolha do programa musical dos concertos no ano de 2016, primeiramente foi

necessário definir uma temática. Sabendo que a intenção era de fazer um passeio pela música
de todos os tempos e com variados gêneros, inicialmente escolhemos dois importantes
compositores, que nos acompanham há algum tempo: Wolfgang Amadeus Mozart, com a
música “Eine Kleine Nachtmusik”, que geralmente é reconhecida pelas crianças devido à sua
grande exposição midiática e ao reconhecimento do público, e Chiquinha Gonzaga,
compositora brasileira de grande relevância na cultura nacional. Da mesma forma como as
músicas foram apresentadas ao público, também falamos sobre a biografia dos compositores e
criamos uma brincadeira para apresentar todas as flautas doces utilizadas durante o concerto.
Em seguida, outras músicas foram eleitas, pensando em critérios como: músicas para
cantar e tocar, músicas com histórias cantadas, músicas para brincar; músicas para dançar e, por
fim, músicas populares da atualidade.
Embora muitas vezes o repertório tenha sido ajustado conforme o público e o local
durante a realização dos concertos, entre as principais músicas apresentadas estavam:
1) Suíte The Fairy Queen – H. Purcell (1659-1695) – Movimentos: I e IV
2) Eine Kleine Nachtmusik – W. A. Mozart (1756-1791) – Movimento: Allegro
3) El Mistério del Tiempo – Rolando Chávez (Chile)
4) Gente Humilde – Chico Buarque e Vinicius de Moraes – Arr. Herik Gomes
5) Dobradura – Hardy Guedes – Arr. Newton Macedo
6) White WinterHimnal – Robert Pecknold – Arr. Rodrigo Leite
7) Moon River – Henry Mancini – Arr. Newton Macedo
8) Pintinhos no terreiro – Zequinha de Abreu (1880-1935)
9) Lua Branca – Chiquinha Gonzaga (1847-1935) – Arr. Herik Gomes
10) Asa Branca – Luiz Gonzaga (1912-1989) – Arr. Marcos Leite
11) Negrinho do Pastoreio – Barbosa Lessa / Luiz Teles – Arr. Damiano Cozzela
12) Desgarrados – Mário Barbará – Arr. Newton Macedo
13) Jogo do Tum Pá – Barbatuques – Arr. Newton Macedo
14) O Caderno – Toquinho e Vinicius de Moraes – Arr. Newton Macedo
15) Fico assim sem você – Abdullah – Arr. Newton Macedo
Locais de realização dos concertos didáticos de 2016 e público estimado:
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Quadro 9 – Locais e datas dos concertos didáticos
Cidade

Data

Instituição

Público estimado

Taquara

29/5/2016

Colégio Dorothea Schäfke

85 estudantes

Taquara

29/5/2016

Instituto Adventista

60 estudantes

Sapiranga

5/6/2016

Colégio Duque de Caxias

70 estudantes

Lajeado

22/6/2016

Colégio Sinodal Gustavo Adolfo

80 estudantes

22/6/2016

Escolas públicas do município –
5ª Feira do Livro – Gustavo
Adolfo

120 estudantes

Montenegro 3/9/2016

Teatro Therezinha Petry Cardona
– escolas públicas

160 estudantes

Montenegro 29/11/2016

EMEF. Walter Belliam

130 estudantes

Montenegro 29/11/2016

EMEI. Pingo de Gente

110 estudantes

Montenegro 29/11/2016

Projeto AABB

40 estudantes

Portão

10/12/2016

Igreja Católica de Portão I –
Concerto de Natal junto a outros
grupos vocais

60 pessoas - público
composto de estudantes e
familiares

Taquara

13/12/2016

Instituto Adventista Cruzeiro do
Sul – Concerto de Natal junto a
outros grupos vocais

60 pessoas - público
composto de professores
de música, estudantes e
familiares

Portão

17/12/2016

Igreja Católica de Portão II –
Concerto de Natal junto a outros
grupos vocais

80 pessoas - público
composto de estudantes e
familiares

Lajeado

Público total: 1.055
Fonte: Fernanda Anders (2016)

Quadro 10 – Outras participações do grupo

(continua)

Buenos
Aires,
Argentina

Concerto Oficial no Fórum
27/7/2016 Latino-Americano de Educação
Musical (Fladem), em Buenos
Aires, Argentina – 2016

Público de aproximadamente
80
professores
e
pesquisadores de educação
musical

Canoas

7/10/2016 Ginásio do Colégio Espírito Estima-se 150 estudantes e
Santo – Participação no concerto mais
250
familiares,
em homenagem ao Dia das Mães totalizando 350 pessoas
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(conclusão)

Montenegro

6/8/2016

Fundarte: Abertura artística no 200 professores e estudantes
25º Seminário Nacional de Arte e de Música e Artes
Educação
da
Fundação
Municipal
de
Artes
de
Montenegro

Público total: 530 pessoas
Fonte: Anders; Louro (2017, p. 11-12)

5.4

PARTICIPANTES DA PESQUISA

Ilustração 11 – Recital de formatura do Lucas

Fonte: Acervo Pessoal. Imagem de Rodrigo P. Waschburger. Montenegro, julho/2018.

Em 2018, ano em que foram produzidas as narrativas desta pesquisa, o Conjunto de
Flautas Doces da Uergs contou com a participação de um aluno já licenciado em Música pela
Uergs, três alunos licenciandos e três pessoas extensivas à universidade. Por se tratar de um
projeto de extensão, acredita-se na importância de envolver ativamente a comunidade em
nossas atividades. Assim, acreditando na potencialidade que estas atividades têm para a
formação dos participantes, tanto no que diz respeito à formação de professores como também
na formação pessoal e musical de cada um dos músicos, todos os integrantes do grupo estavam
convidados a participar da pesquisa. Cinco foram os integrantes que conseguiram participar de
nossos encontros para a pesquisa. Destes, um estava formado e os demais cursavam licenciatura
e já atuavam no ensino de música e flauta doce.
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5.5

MAPA LOGÍSTICO E APRESENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DO GRUPO

Ilustração 12 – Mapa logístico dos integrantes do grupo

Fonte: Arquivo pessoal. Ilustração: Gerson Tasca.

5.6

INTEGRANTES DO GRUPO QUE PARTICIPAM DESTA PESQUISA

Ilustração 13 – Rodrigo

Fonte: Arquivo pessoal. Ilustração: Gerson Tasca.
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É natural do Paraná e foi morar em Portão, no Rio Grande do Sul, quando ainda era
criança. Ingressou na Uergs em 2012, ocasião em que ainda havia prova específica para o
ingresso no curso de Música, e optou por cursar flauta doce. Naquela época, suas experiências
musicais mais significativas eram com a flauta transversal, tendo então a flauta doce como um
instrumento novo de estudo. Rodrigo fez parte da primeira formação do Conjunto de Flautas
Doces da Uergs e continua até hoje integrando o grupo. Atualmente já está licenciado em
Música e atua com ensino de flauta doce em projetos sociais e auxílio na preparação vocal de
coros adultos.
Ilustração 14 – Sabrina

Fonte: Arquivo pessoal. Ilustração: Gerson Tasca.

É natural de Estrela/RS e durante a infância estudou violão e flauta transversal. Neste
período, tocou flauta doce em orquestras de estudantes, mas não teve oportunidade avançar
nestes estudos. Sua história com a flauta doce na graduação é bastante curiosa e será apresentada
no capítulo 7. Embora durante a produção das narrativas Sabrina estivesse cursando os dois
últimos semestres do curso de Licenciatura em Música pela Uergs, atualmente encontra-se
formada. Em sua atuação profissional, o ensino da flauta doce esteve inserido tanto em escola
especializada de música quanto no ensino regular básico. No projeto de extensão “Concertos
Didáticos para Estudantes da Escola Básica”, dispôs de bolsa de estudos pelo edital
Probex/Uergs.
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Ilustração 15 – Alexandre

Fonte: Arquivo pessoal. Ilustração: Gerson Tasca.

Marido de Sabrina, também natural de Estrela/RS, integrou o grupo durante as viagens
em que acompanhou a esposa. Participa de diversos grupos musicais em Estrela e região vizinha
tocando saxofone. Alexandre cursa Pedagogia e é técnico em Música pela EST. Com o grupo,
participou do Congresso do Fladem, na Argentina, em 2016; atuou no Recital de Formatura de
Sabrina em 2017/1 e no concerto didático durante a Conferência da Isme, em Natal/RN, em
agosto de 2017.
Ilustração 16 – Newton

Fonte: Arquivo pessoal. Ilustração: Gerson Tasca.
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É natural de Taquara/RS. Foi acadêmico do curso de Graduação em Música da Uergs e
monitor de extensão da disciplina de flauta doce. Possui grande experiência com o trabalho
vocal, é regente de vários grupos corais, tanto infantis quanto adultos, e é reconhecido pela sua
excelência como arranjador vocal e instrumental. No Conjunto de Flautas Doces da Uergs ele
fez parte da primeira formação de estudantes participantes e ainda hoje toca e realiza muitos
arranjos para o grupo.
Ilustração 17 – Lucas

Fonte: Arquivo pessoal. Ilustração: Gerson Tasca.

Veio morar no Rio Grande do Sul quando tinha oito anos. É natural de Saboeiro, no
Ceará, onde passou a primeira parte da infância. Residindo em Montenegro, começou a
estudar em uma escola pública que oferecia um projeto de música no contraturno escolar,
onde aprendeu a tocar flauta doce e violão popular. Durante a adolescência, participou de
bandas escolares e hoje cursa Graduação em Música – Licenciatura na Uergs. Ingressou em
2016 no Conjunto de Flautas Doces da Uergs. Embora tenha trabalhado por curto tempo com
ensino de flauta doce, atualmente atua em projetos sociais e coordena o trabalho de bandas
escolares.

5.7

SOBRE A UERGS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
Foi através da Lei nº 11.646, publicada em 10 de julho de 2001, que a Universidade

Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) foi criada. Conforme o seu Estatuto, Decreto nº 43.240
de 15 de julho de 2004, a Uergs está organizada sob a forma de fundação de direito privado,
multicampi, com sede e foro em Porto Alegre. A instituição, que foi criada e é mantida pelo
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poder público estadual, está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia.
Ilustração 18 – Fotos Uergs Montenegro e Porto Alegre

Fonte: Site da Uergs9

Conforme o artigo 2º do Decreto nº 43.240, a Uergs tem como objetivo
[…] ministrar o ensino de graduação, pós-graduação; e de formação tecnólogos;
oferecer cursos presenciais e não presenciais; promover cursos de extensão
universitária; fornecer assessoria científica e tecnológica e desenvolver a pesquisa, as
ciências, as letras e as artes, enfatizando os aspectos ligados à formação humanística
e à inovação, à transferência e a oferta de tecnologia, visando ao desenvolvimento
regional sustentável, o aproveitamento de vocações e de estruturas culturais e
produtivas locais.

Os cursos da Uergs encontram-se sediados em 24 municípios do estado, sendo
distribuídas em sete regiões: 1) Alegrete, 2) Bagé, 3) Bento Gonçalves, 4) Botucaraí, 5)
Cachoeira do Sul, 6) Caxias do Sul, 7) Cruz Alta, 8) Encantado, 9) Erechim, 10) Frederico
Westphalen, 11) Guaíba, 12) Litoral Norte - Osório, 13) Montenegro, 14) Novo Hamburgo, 15)
Porto Alegre, 16) Sananduva, 17) Santa Cruz do Sul, 18) Santana do Livramento, 19) São
Borja, 20) São Francisco de Paula, 21) São Luiz Gonzaga, 22) Tapes, 23) Três Passos e 24)
Vacaria.
Especificamente no âmbito de Montenegro, a instituição é sediada na Fundação
Municipal de Artes de Montenegro, a Fundarte, que por meio de locação do espaço físico e de

À esquerda: prédio que sedia os cursos de Artes da UERGS, em Montenegro. À direita, prédio da reitoria da
UERGS, em Porto Alegre.
9
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serviços básicos, como limpeza, segurança, biblioteca, utilização do teatro, entre outros, abriga
os quatro cursos da área de Artes: teatro, dança, artes visuais e música. Neste mesmo espaço
em que ocorrem os cursos de graduação da Uergs, a Fundarte mantém também seus cursos de
ensino básico nas mesmas quatro áreas artísticas, permitindo uma real integração entre
acadêmicos da Uergs, estudantes da Fundarte, comunidade local e a TV Cultura do Vale.
Ilustração 19 – Campus da Uergs no estado

Fonte: Site da Uergs

Entre os anos de 2001 a 2010, os cursos de Graduação em Artes da Uergs (Música,
Dança, Artes Visuais e Teatro) eram administrados pela Fundarte por meio de concessão e
convênio entre as instituições. Cabe registrar que nas primeiras turmas do curso de Graduação
em Música da Uergs existiu um grupo de flautas doces composto por licenciandos da Uergs e
também estudantes de flauta doce do curso básico de Música da Fundarte. O grupo que era
coordenado pelas professoras Maria Cecília de Araújo Torres e Marília Stein e chamava-se
Bloco de Vento.
Ainda hoje, durante todo o ano, muitos espetáculos de dança, teatro, concertos musicais
e exposições são realizados pela Fundarte e disponibilizados aos estudantes da Uergs. Além
disso, são realizadas parcerias entre as duas instituições para a organização de congressos e
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encontros sobre temas educacionais, como o Encontro de Arte e Educação, que acontece
bianualmente; a Mostra de Flauta Doce Uergs/Fundarte; programas da TV Cultura, como o
Comentário de Ensino, onde professores da Uergs podem divulgar o trabalho realizado na
Universidade por meio do telejornal local; exposições de artes visuais no Espaço Loide
Schwambach/Fundarte; entre outras parcerias.
Por meio do Plano Político do Curso de Graduação em Música (PPC), que foi
amplamente revisado entre os anos de 2016 e 2017 e que foi implementado no ingresso de
2019/1, o curso tem por objetivo formar profissionais licenciados em Música, aptos para o
exercício das funções de professores nos níveis: educação infantil, anos iniciais e finais do
ensino fundamental; nos cursos de ensino médio e na modalidade Educação de Jovens e
Adultos. Além disso, o profissional egresso poderá atuar em espaços formais e não formais de
educação e em áreas afins em que estejam previstos os conhecimentos musicais e pedagógicos.
No que se refere à organização curricular do curso de Música, esta foi pensada de modo
a formar um professor de música que tenha amplo conhecimento musical, pedagógico
(educação musical) e um conhecimento geral de outras áreas das artes, estabelecendo as
relações entre sua área principal de atuação e as demais. Entre os eixos de saberes
compreendidos na matriz curricular do curso, estão: “os específicos das práticas no fazer
musical; os específicos da formação pedagógica; os de história e teoria musical; os
interdisciplinares; entre eles os eletivos e os complementares” (UERGS, PPC, 2019, p. 28).
Em relação à formação prático-musical, mais precisamente nas disciplinas de prática
instrumental, estas foram organizadas de forma a contemplar o estudo sistemático e progressivo
de três instrumentos, sendo um dos instrumentos considerado o principal, que será cursado
durante oito semestres consecutivos, e dois outros (secundário e terciário) por mais quatro
semestres cada um, sendo um deles harmônico e outro melódico. O aluno poderá optar pelos
seguintes instrumentos: flauta doce, piano, acordeom, saxofone, violão e percussão. Ao final
do quarto e oitavo semestres, o aluno deverá realizar um recital, demonstrando um pouco do
que aprendeu neste período.
Em relação ao incentivo da produção de atividades extensivas ao curso de Graduação
em Música, segundo o PPC do curso,
A Pró-reitoria de Extensão (PROEX) da Uergs busca articular o Ensino, a Pesquisa e
a Extensão de forma indissociável, viabilizando trocas educativas, culturais e
científicas com a comunidade regional onde se inserem as Unidades da Uergs. Nelas
são realizados projetos, cursos, encontros e debates científicos, eventos culturais e
artísticos, entre outras atividades de extensão diversas, destinadas à formação
integrada dos alunos, técnico-administrativos e comunidade em geral, promovendo o
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desenvolvimento sócio-econômico-cultural e ambiental das comunidades. (UERGS,
2019, p. 141).

Neste sentido, os projetos de extensão desenvolvidos pelo curso de Graduação em
Música da Uergs são realizados de maneira gratuita à comunidade regional e contemplam
atividades como: “apresentações de espetáculos, performances, intervenções musicais; mostras
de trabalhos; seminários, oficinas e encontros em escolas do município com foco na educação
musical dentro do contexto educacional” (UERGS, 2019, p. 141).
O projeto de ação de extensão “Concertos Didáticos para Estudantes da Escola Básica”,
que é realizado através do Conjunto de Flautas Doces da Uergs, está oficialmente registrado em
2017 em sua segunda edição e conta novamente com o apoio de um bolsista remunerado através
do Edital Probex/Uergs. No entanto, com exceção ao trabalho de um bolsista, a realização
prática e logística do projeto é feita totalmente voluntariada, ficando sob responsabilidade de
cada integrante o custeio de seus gastos com locomoção até Montenegro, refeições durante as
viagens do grupo e também aquisição de materiais pedagógicos necessários para os concertos,
como o xerox de partituras, produção de arranjos musicais, entre outros. Na atual crise
financeira vivida pelo estado do Rio Grande do Sul, os cortes orçamentários estão cada vez
maiores, resultando em poucos recursos para este tipo de produção. Diante desta situação, é
como um milagre fazer um trabalho assim funcionar.
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6. METODOLOGIA
O trabalho desenvolvido nesta pesquisa teve origem na minha atuação docente na Uergs,
inicialmente como professora da disciplina de prática instrumental da flauta doce, no curso de
Graduação em Música – Licenciatura. Desde 2014, com a atuação de estudantes da graduação
e pessoas da comunidade, a criação do Conjunto de Flautas Doces da Uergs vem despertando
o desejo em seus participantes de ampliar o trabalho, por meio da extensão e da pesquisa.
Assim, antes de iniciar a apresentação da metodologia de pesquisa, considero necessário
ressaltar os três importantes momentos que compreenderam a sua construção. O primeiro diz
respeito à formação do grupo de flautas doces da Uergs: os integrantes da primeira formação;
o desejo de fazer música além da obrigatoriedade curricular e acadêmica; os momentos de
ensaio e a realização dos primeiros concertos didáticos. Já o segundo está relacionado à
organização da Ação de Extensão “Concertos Didáticos para Estudantes da Escola Básica”,
onde o trabalho realizado pelo grupo de flautas doces ganha foco e continuidade. Nesse
momento, o trabalho passa a ser registrado como atividade de extensão e ganha incentivo por
meio de bolsa para dois estudantes pelo edital Probex/Uergs. Além disso, o grupo começa a
escrever relatos de experiências sobre o trabalho realizado e a apresentá-los em encontros da
área de educação musical. No terceiro momento é que ocorre uma mudança em meu olhar diante
das narrativas destes estudantes/integrantes. Com isso, estas primeiras observações configuramse em uma pesquisa formação, pelo viés da metodologia (auto)biográfica, mais precisamente
pela corrente Histórias de vida e formação.
Procuro compreender de que forma os estudantes do curso de Licenciatura em Música
significam as experiências narradas nesta pesquisa, sendo estas integrantes de sua formação
profissional. Como professora formadora, acredito na potencialidade que as atividades práticas
no espaço escolar têm para os acadêmicos, uma vez acompanhadas por profissionais
experientes, para de fato oportunizar uma entrada segura na profissão. Acredito que, a partir do
contexto apresentado nesta pesquisa, não é de um artista solista, mas de um trabalho realizado
em conjunto, onde a experiência está em se apoiarem mutuamente e tocarem juntos, que os
estudantes se tornam professores que dialogam, que aprendem a trabalhar coletivamente, que
definem conteúdos musicais e informativos de maneira interdisciplinar, entre outros aspectos
desenvolvidos ao fazerem música juntos.
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6.1

NEGOCIAÇÃO COM OS PARTICIPANTES DA PESQUISA E CONSIDERAÇÕES
ÉTICAS
O que mais me instigou a pesquisar sobre a prática musical em conjunto certamente foi

a continuidade e ampliação do projeto de extensão e a demonstração de interesse dos estudantes
de flauta doce em participar do grupo. A partir do momento em que defini o foco desta pesquisa,
procurei ficar mais atenta em nossas discussões durante os ensaios e, assim, fui organizando os
materiais que pudessem contribuir para a pesquisa, como a produção das minhas memórias; a
organização dos arquivos de fotos e vídeos pessoais por data e local de ensaio ou apresentação;
o arquivamento de programas e cartazes de concertos, artigos relacionados ao projeto de
extensão, matérias jornalísticas publicadas em sites e jornais, incluindo publicações realizadas
pela própria assessoria de comunicação da Uergs – instituição-sede deste trabalho.
Uma vez que a pesquisa ocorre no meu local de trabalho, procurei buscar logo a opinião
dos estudantes sobre a possibilidade de sua participação. Para minha alegria, tive total apoio
tanto da equipe de trabalho do curso quanto dos estudantes envolvidos.
Embora consciente dos cuidados que se costuma ter nas pesquisas qualitativas para
preservar o anonimato de seus participantes e das instituições de ensino nas quais estão
inseridos, entendo que nesta pesquisa não seja possível realizar o anonimato. Primeiro pelo fato
de que o trabalho realizado no grupo já foi amplamente divulgado, tanto pela instituição de
ensino, com o intuito de apresentar e oferecer o trabalho à comunidade, quanto pelos próprios
integrantes, no momento em que sentem orgulho de fazer parte do grupo e divulgam vídeos e
fotos nas redes sociais. Outra justificativa é que atualmente existem poucos grupos ativos de
flautas doces oriundos de universidades públicas e privadas da região Sul do Brasil, sendo que,
neste meio, seus integrantes acabam sendo conhecidos.
Além de considerar todos estes fatores, parece-me injusto falar anonimamente sobre as
reflexões acerca de um trabalho que existe graças à colaboração de todos que ali participam. A
partir destas reflexões e com o consentimento dos estudantes, optei por apresentar os integrantes
do grupo de flautas doces, tanto nominalmente quanto através das imagens que registram os
momentos de estudo e apresentações. Minha intenção é valorizar a atuação, o comprometimento
e a autoria que lhes cabe frente ao trabalho artístico e de reflexão formativa. A própria
metodologia escolhida privilegia o aspecto da valorização de suas histórias, identidade e
conhecimento.
Após o aceite verbal de cada integrante para a participação na pesquisa, foi redigido um
“Termo de Consentimento livre e esclarecido” (Anexo A) com o intuito de formalizar este
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combinado. Neste documento constam as informações principais da pesquisa, o pedido de
autorização para uso de imagem, nome verdadeiro e direito de produção intelectual, tanto para
esta pesquisa quanto para outros artigos e apresentações públicas que possam ser realizadas
futuramente. [Vide apêndice n.1].
Considero importante ressaltar que os participantes foram alertados de que, em qualquer
etapa da realização desta pesquisa, poderiam desistir de participar da pesquisa sem nenhum
prejuízo pessoal ou acadêmico, sendo possível retirar o termo de consentimento.

6.2

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA

6.2.1 Entrevista em sessões em grupo: grupo de discussão
O grupo de discussão, como instrumento de investigação na pesquisa qualitativa, é
apresentado, entre outros, nos trabalhos de Callejo (1998), Molina e Neto (2012), Godoi (2015),
Weller (2006), Meinerz (2011) e Arboleda (2008).
Foi a partir da década de 1930 que as técnicas de grupo passaram a ocupar um papel
importante nas investigações realizadas nas áreas da sociologia, antropologia, psicologia social,
psicanálise, saúde, educação, políticas públicas, comunicação e marketing. Devido às diferentes
abordagens originárias de distintos âmbitos, a compreensão sobre a utilidade do grupo passou
por variadas abordagens, gerando diversos nomes para se referir a um mesmo tipo formal de
grupo. O mais conhecido deles é o focus group (grupo focal), que possui origem anglo-saxã
(GODOI, 2015). Já o grupo de discussão (GD) ganha força entre os anos de 1950 a 1980, por
meio das pesquisas de mercado (MOLINA; NETO, 2012).
Enquanto o grupo focal costuma ser constituído por pessoas distintas, que não se
conhecem, “as diferenças sociais, econômicas, de formação, de faixa etária não são relevantes,
e o objetivo é explorar ou submeter à avaliação determinado tema ou produto, […] no grupo de
discussão essas características são rigorosamente observadas” (MOLINA; NETO, 2012, p.
409).
Para estes autores, a utilização do grupo de discussão como instrumento de coleta de
informações é adequada para estudos que desejam
[…] produzir conhecimentos na perspectiva dos atores. Procedimento que significa
valorizar as relações e o contexto social, tanto o que existe quanto o que os atores
creem que exista. Significa conhecer a percepção dos atores sobre o contexto em que
são constituídos, ao mesmo tempo em que o constituem. Possibilita conhecer a
intensidade e a profundidade dos significados que os atores conferem à experiência
investigada no contexto que a constitui. (MOLINA; NETO, 2012, p. 409).
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Embora inicialmente os grupos de discussão fossem utilizados em pesquisas que tratam
sobre juventude, o método também tem sido aplicado em pesquisas com crianças, com PCD
(pessoa com deficiência) e adultos em distintas gerações (WELLER, 2006). Na minha pesquisa
de mestrado (ANDERS, 2014), optei também pela utilização de GD para a captação das
informações produzidas por crianças, estudantes do 5º ano do ensino fundamental, com o
objetivo de significar as experiências com a dança no aprendizado musical dos participantes.
Tratando-se da minha pesquisa de doutorado, o GD teve a intenção de reunir os acadêmicos e
a comunidade, integrantes do Conjunto de Flautas Doces da UERGS, para refletir em conjunto
sobre a prática musical realizada por eles em grupo e também sobre como significam a sua
formação profissional docente, uma vez que todos cursam a licenciatura ou já estão formados.
Como explica Molina e Neto (2012, p. 410), os GD “produzem evidências qualitativas
para a sistematização de conhecimento sobre atitudes, percepções, opiniões, sentimentos,
posicionamentos, entre outras dimensões dos participantes acerca do objeto de pesquisa em
pauta”. Ao falar sobre suas características, Weller (2006) também assegura que ele documenta
tanto experiências coletivas quanto características sociais dos grupos participantes, como as
representações de gênero, classe social, pertencimento étnico e geracional. A autora também
descreve as vantagens da escolha pelo GD.
Quadro 11 – Vantagens do grupo de discussão
(continua)
Vantagens na utilização do Grupo de discussão, segundo Weller (2006, p. 250)
1

Estando entre colegas da mesma faixa etária ou em um grupo social
equivalente, os jovens se sentem mais à vontade para falar, empregando o
vocabulário próprio, que diz mais sobre sua realidade cotidiana.

2

Ao entrevistar jovens de meios sociais semelhantes, é possível conhecer
mais detalhes do seu convívio que às vezes não são percebidos em outras
técnicas de entrevistas.

3

Embora o gravador e o pesquisador criem uma situação diferente, aos
poucos o pesquisador passa a estar numa posição de ouvinte do grupo, e não
de intruso.

4

Durante as discussões, os jovens são convidados a refletir e expressar suas
opiniões sobre os temas abordados, que exigem uma maior abstração do que
numa entrevista individual. “O grupo de discussão pode levar também a

(conclusão)
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conclusões sobre as quais os jovens ainda não haviam pensado ou pelo
menos ainda não haviam refletido nesse grau de abstração”.
5

O grupo de discussão também pode “corrigir fatos distorcidos, posições
radicais ou visões que não refletem a realidade socialmente compartilhada.
Estando entre os membros do próprio grupo, os jovens dificilmente
conseguirão manter um diálogo com base em histórias inventadas. Nesse
sentido, é possível atribuir um grau maior de confiabilidade aos fatos
narrados coletivamente” (WELLER, 2006, p. 250).

Fonte: Anders (2014, p. 59).

Já Godoi (2015) alerta para o fato de que o GD não deve ser considerado um conjunto
de técnicas e procedimentos, mas como uma prática de pesquisa. Embora não se deva contar
com regras e padronizações para uma aplicação mecânica, são necessárias compreensão e
habilidade para conduzir o grupo e os diálogos ali realizados. Não existindo a possibilidade de
participar de sessões grupais conduzidas por pesquisadores mais experientes, como sugere a
autora, para a realização da minha pesquisa de mestrado, organizei um estudo-piloto com o
intuito de aprender a conduzir o GD. Neste momento, pude “rever a forma de conduzir os
debates e também avaliar quais perguntas funcionam melhor numa entrevista, como organizar
a turma e conduzir a sessão junto aos alunos. Da mesma forma, saber o momento de continuar
ou finalizar uma entrevista” (ANDERS, 2014, p. 64-65).
Pela semelhança existente no contexto das pesquisas, tanto no mestrado quanto no
doutorado, optei por manter o mesmo instrumento de coleta. A vantagem de ter experimentado
anteriormente o GD é que, aparentemente, ele permite ter uma maior segurança para a condução
das entrevistas.
6.2.2 Diários de campo
Um segundo recurso utilizado para a produção das informações desta pesquisa foram os
diários de campo, tanto para o registro das impressões sobre os participantes quanto sobre os
meus sentimentos e impressões no decorrer da pesquisa.
No que se refere à escrita de diários, sabe-se que, durante toda a história da civilização,
a busca do autoconhecimento através escrita foi uma constante. “Ainda na Idade Média, Santo
Agostinho escreveu suas Confissões, que representam uma busca da comunhão com Deus por
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meio do texto”. Nesse sentido, através dos diários conseguimos compreender uma época,
conhecer seus costumes, práticas, assim como a personalidade e as inquietações de quem os
escreve (SILVA, 2013, p. 115-116).
Diários de campo ou diários de aula/classe, conforme a língua para a qual o termo foi
traduzido, são ferramentas muito utilizadas em pesquisas de diversas áreas do conhecimento.
Especificamente no caso do professor, por meio das anotações que são registradas nos diários,
acumulamos informações sobre a dupla dimensão da prática profissional: os fatos de que vamos
participando e a evolução que tais fatos e nossa atuação sofreram ao longo do tempo. Dessa
maneira, revisando o diário, podemos obter essa dupla dimensão, sincrônica e diacrônica, de
nosso estilo de ensino (ZABALZA, 2004).
Ainda segundo Silva (2013), todas as formas de diário permitem o autoexame e,
portanto, o autoconhecimento. Como explica Zabalza, existem outras denominações que
também definem esta técnica de documentação, dentre elas: diários, diários de classe, histórias
de aula, registro de incidentes, observações de classe, entre outros. No entanto, nem todas elas
se referem ao mesmo tipo de processo (ZABALZA, 2004).
Especificamente sobre os diários de aula, Zabalza explica que estes são documentos
onde os professores escrevem suas impressões sobre o que aconteceu em suas aulas. No entanto,
alguns pontos devem ser lembrados para que sejam utilizados como ferramenta eficaz:
•

Não há necessidade de realizar diariamente, é importante que se alternem os dias

de escrita para que tenham maior representatividade. Deve haver também uma sistematicidade
no processo de escrita;
•

É interessante oportunizar novas possibilidades técnicas de contraste de

percepções entre grupos distintos, como, por exemplo, não apenas a narrativa dos professores,
mas também de seus estudantes;
•

O conteúdo dos diários pode ser variado, desde que seja importante para quem

os escreve. É possível também realizar um planejamento prévio das questões prioritárias, no
sentido de explicar quais questões se espera coletar no diário;
•

Embora o diário de aula sugira, já em seu nome, que sejam explanadas questões

voltadas à classe ou à sala de aula, nada impede que outras áreas de atividades de ensino sejam
incluídas (ZABALZA, 2004, p. 16).
Do ponto de vista metodológico, os diários fazem parte dos enfoques, ou linha de
investigação, baseados em documentos pessoais, ou narrações (auto)biográficas. Esta
corrente, de orientação basicamente qualitativa, vem ganhando notável destaque na
pesquisa educacional dos últimos anos. (ZABALZA, 2004, p. 16, tradução nossa).
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Sendo o diário uma das ferramentas escolhidas para a produção das informações da
pesquisa, além de adotar o meu próprio caderno, entreguei a cada participante um caderno
físico, que serviu como diário individual. Combinei que eles poderiam escrever livremente
sobre suas reflexões a respeito dos nossos encontros, tanto sobre os ensaios quanto sobre as
apresentações, colar imagens, fotos, programas nos quais pretendem inserir algum comentário,
assim como descrever momentos e reflexões sobre sua atuação no ensino musical,
independentemente do trabalho estar relacionado ou não com a flauta doce.
Em relação à metodologia de análise desses diários, Zabalza (2004) propõe uma sequência
de cinco importantes etapas para a compreensão do material produzido. Weiss e Louro (2016),
pesquisadores do grupo NarraMus, no qual esta pesquisa também está inserida, apresentam e
utilizam as etapas propostas por Zabalza. De maneira geral, as etapas referem-se a:
1.

Leitura geral e exploratória do texto.

2.

Segunda leitura, procurando encontrar padrões e repetições;

3.

Identificar os campos temáticos emergentes no texto, de modo a transversalizá-

los com outros aspectos a este relacionados. Nesta etapa, o autor sugere a criação de uma
espécie de mapa conceitual.
4.

Compreender de maneira qualitativa os elementos explícitos e implícitos

presentes no diário.
5.

Identificar os dilemas profissionais ou pessoais que aparecem no diário.

6.2.3 Detalhamento dos encontros

Foram planejados quatro encontros para a produção das narrativas desta pesquisa. A ideia
inicial era que cada um deles acontecesse após o ensaio do grupo, otimizando os deslocamentos
dos integrantes e também os inspirando a narrar algumas de suas experiências recém-vividas.
Entretanto, dois outros encontros tornaram-se necessários, conforme descritos abaixo.
Encontro prévio: (Montenegro)
- Acolhida e ensaio (3h)
- Intervalo com lanche
- Conversa sobre a pesquisa e convite formal para participação
- Entrega dos cadernos, onde poderão escrever suas histórias e experiências musicais
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PRODUÇÃO DAS INFORMAÇÕES:
1º encontro (Montenegro)
- Acolhida e ensaio: 14h30 às 16h30
- Intervalo com lanche, seguido pelo grupo de discussão: 17h30 às 19h30
2º encontro (Taquara)
- Acolhida: 9h
- Ensaio? 9h30 às 12h
Intervalo para almoço
- Ensaio: 14h às 16h30
- Grupo de discussão: 16h30 às 18h30
- Jantar de confraternização

Encontros complementares:
3º encontro: (Montenegro/CIEP)
- Grupo de discussão

4º encontro: (Montenegro/UERGS)
- Grupo de discussão

O terceiro e quarto encontros foram realizados para que Lucas pudesse contar suas
experiências musicais com os mesmos objetivos e questões norteadoras do primeiro e segundo
encontros.
Questões orientadoras e/ou norteadoras para os registros no caderno:
•

Escreva sua história de vida: onde nasceu, como é sua família e como foram suas
primeiras experiências musicais.

•

Você lembra de algum acontecimento marcante de quando era estudante de música?
Conte a história.

•

Você lembra de alguma experiência que considera importante enquanto professor de
música?

•

Caderno livre para contar as suas histórias e falar sobre os nossos encontros do
Conjunto.
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Primeiro encontro/grupo de discussão
Questões orientadoras:
•

Conte-nos um pouco da sua história de vida.

•

Em sua família, quem mais gostava de música além de você? Tocava algum
instrumento?

•

Conte como foram as suas primeiras experiências com a flauta doce.

•

Você lembra da primeira música que aprendeu? Quem ensinou?

•

Quais eram suas expectativas ao ingressar no curso de Licenciatura em Música e estudar
flauta doce?

•

Como foi o seu ingresso no Conjunto de Flautas Doces da Uergs?

•

Conte o que significa para você tocar flauta doce em grupo. Como é a experiência de
organizar um concerto didático e apresentar para crianças?
Segundo encontro
Questões orientadoras:
•

Como você se organizou para estar aqui hoje?

•

Como é para você fazer parte do grupo?

•

Quais são os sentimentos/sensações enquanto toca? Você toca com e para seus alunos?

•

Qual(quais) atividade(s) do grupo você destaca como mais importante(s)?

•

Sobre a seleção do repertório para as apresentações, o que você poder dizer?

•

Como foram as experiências realizadas pelo grupo hoje?

•

Como você percebe e descreve o preparo para as nossas apresentações/concertos
didáticos? Tem algum momento que considera mais importante?

•

Qual é a relevância da prática musical para a sua formação como professor de música?

•

Alguma experiência anterior ao grupo reflete no seu trabalho atual? Se positivo, quais
são elas?
OBS: Considerando que algumas temáticas surgiram no grupo espontaneamente, nem

todas as questões orientadoras foram introduzidas pelo pesquisador.
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6.2.4 Equipamento e forma de registro
Equipamento necessário: 1 aparelho celular.
Durante as sessões do grupo de discussão, fiz o registro por meio de um celular que
estava posicionado próximo às pessoas. Em cada encontro procurei levantar as questões
propostas para diálogo, uma a uma, de modo que os participantes falassem livremente. Foram
eles que decidiram quem começaria contando as suas experiências, entretanto, em alguns
momentos, um complementava a fala do outro, por saber do que se tratava o assunto narrado.
Eram as experiências em comum vividas pelo grupo.
No momento da transcrição das narrativas, não houve nenhum problema para identificar
as vozes gravadas em função do longo período de convivência no grupo e, logo, houve
facilidade no seu reconhecimento.

6.3

ORGANIZAÇÃO DAS NARRATIVAS
Com a transcrição das narrativas finalizadas, organizei todo o material em três

encadernações. A primeira e a segunda continham a produção realizada a partir dos grupos de
discussão imediatamente após os ensaios. A terceira encadernação correspondia aos dois
últimos encontros, com o intuito de complementar nossas conversas e oportunizar a
participação de um dos integrantes que não pôde participar de dois encontros.
Além desse material, contava ainda com o caderno (diário) que foi entregue a cada
participante. A produção registrada nos cadernos mostrou-se muito importante no sentido de
estimular que todos refletissem em casa sobre os aspectos já conversados. Algumas histórias
narradas em nossos encontros puderam ser complementadas a partir dos fatos descritos no
referido caderno.
Etapa 1:
Para iniciar a compreensão das narrativas, primeiramente realizei a leitura de todas as
encadernações e diários dos participantes. No momento em que lia os acontecimentos, já
sublinhava com lápis os fatos ocorridos. Paralelamente a isto, em uma folha em branco, comecei
a descrever as temáticas que observava durante a leitura, de modo a compor uma lista de fatos
ou eventos narrados.
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Etapa 2:
Com a primeira leitura deste material terminada, conferi a lista e redigi uma nova,
procurando unir assuntos afins. Observei que neste momento havia 16 dimensões emergentes
no texto. Optei por voltar às narrativas e, ao realizar a segunda leitura do material, marcar com
cores distintas cada uma das dimensões que surgia no texto.
Etapa 3:
Tendo colorido o texto de acordo com os assuntos, realizei um mapeamento das
dimensões emergentes. Na terceira leitura do texto, procurei criar um novo arquivo, onde ia
copiando as narrativas, de modo a unificá-las sobre cada dimensão. Considero importante
observar que houve casos de uma mesma fala ser incluída em duas ou mais dimensões, de
acordo com o enfoque. Ao concluir a leitura, estava também com todas as dimensões
organizadas.
Etapa 4:
Por meio do mosaico composto pelas narrativas de cada dimensão, passei a redigir o
texto em que apresento as informações produzidas pelos participantes nesta pesquisa. À medida
que contava suas histórias, realizava também pequenos comentários a respeito dos temas
abordados.
Por ter vivenciado com o grupo muitas das histórias contadas por eles, ou mesmo por
tê-las vivido como professora, percebi a perspectiva “singular/plural” presente nas narrativas,
conforme Josso (2008b, 2010b) explica ao se referir a algo que pode ter sido vivenciado por
uma pessoa, mas que é compreendido por outras ao passarem por situações semelhantes.
Entretanto, tal como uma sessão comentada de filme em que somente ao final as pessoas
passam a conversar sobre ele, optei por significar e dialogar teoricamente após a apresentação
das histórias de vida. Assim, organizei as dimensões em três grandes capítulos, quais sejam, a
Contextualização; Significando a participação no grupo de flautas doces e Formação
profissional docente. Ao final de cada um, apresento a minha compreensão sobre as narrativas.
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6.4

PROCESSO DE COMPREENSÃO DAS NARRATIVAS: NA PERSPECTIVA DA
TEORIA FUNDAMENTADA
O método (auto)biográfico adotado na presente pesquisa apresenta muitas afinidades

com a Graunded Theory ou Teoria Fundamentada, principalmente no modo de conduzir as
diferentes fases do desenvolvimento da pesquisa. Ambos valorizam os contextos social e
histórico que permeiam as etapas do processo de pesquisa e adotam ferramentas ou dispositivos
para garantir o preparo adequado do material recolhido para análise, com vistas a um trabalho
compreensivo e bem fundamentado. Preservando a especificidade da pesquisa (auto)biográfica
“como espaço em que o ser humano se forma, elabora e experimenta sua história de vida”
(DELORY-MOMBERGER, 2011, p. 341), “Os métodos da teoria fundamentada oferecem
vantagens analíticas […], Quer você busque histórias etnográficas, narrativas biográficas ou
análises qualitativas de entrevistas” (CHARMAZ, 2009, p. 11).
Assim, a presente pesquisa inspirou-se no método da teoria fundamentada para criar um
modo próprio de estruturar as análises, estabelecer relações e extrair conclusões. Foi exatamente
a abertura oferecida por ambos os métodos que me levou a optar pela adoção dos termos que
caracterizam a metodologia, por exemplo, produção das informações, compreensão das
narrativas, dimensões das análises, os quais levam em conta minha experiência e familiaridade
no campo da pesquisa (auto)biográfica.
Do meu ponto de vista, as contribuições metodológicas da teoria fundamentada
deveriam fazer parte da formação de qualquer pesquisador, motivo pelo qual dedico o breve
estudo que segue.
Kathy Charmaz (2009) revisou os enunciados clássicos da teoria fundamentada
publicados inicialmente em 1967 pelos pesquisadores Barney G. Glaser e Anselm L Strauss.
Como ensina a autora, os métodos da teoria fundamentada podem auxiliar o pesquisador em
todas as etapas da pesquisa, desde a organização inicial, a captação dos dados, a análise e
conclusão. Em relação aos seus métodos, permite que o pesquisador controle, organize a coleta
de dados e construa uma análise original.
Seus métodos baseiam-se em diretrizes sistemáticas, ainda que flexíveis, para coletar
e analisar os dados visando à construção de teorias “fundamentadas” nos próprios
dados. Essas diretrizes fornecem um conjunto de princípios gerais e dispositivos
heurísticos, em vez de regras pré-formuladas. Assim, os dados formam a base da nossa
teoria, e a nossa análise desses dados origina os conceitos que construímos. Os
pesquisadores que utilizam a teoria fundamentada reúnem dados para elaborar
análises teóricas desde o início de um projeto. Tentamos descobrir o que ocorre nos
ambientes de pesquisa nos quais integramos e como é a vida dos nossos participantes
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de pesquisa. Estudamos a forma como eles explicam seus enunciados e ações, bem
como questionamos a compreensão analítica que podemos ter sobre eles.
(CHARMAZ, 2009, p. 15).

Para os pesquisadores adeptos à teoria fundamentada, tudo começa pelos dados que são
construídos por meio das observações, das interações e dos materiais que são reunidos sobre o
tópico ou o ambiente. As experiências e os eventos empíricos são estudados por meio “das
intuições e ideias analíticas potenciais sobre eles” (CHARMAZ, 2009, p. 15).
No estudo dos primeiros dados, são realizadas a separação, a classificação e a
sintetização destes por meio da codificação qualitativa. “Codificar significa associar
marcadores a segmentos de dados que representam aquilo de que trata cada um deles. A
codificação refina os dados, classifica-os e nos fornece um instrumento para que assim
possamos estabelecer comparações com outros segmentos de dados” (CHARMAZ, 2009, p.
16).
A compreensão dos dados costuma acontecer à medida que estabelecemos e codificamos
numerosas comparações. Neste processo são redigidas anotações analíticas preliminares sobre
os códigos e comparações, assim como quaisquer outras ideias que possam ocorrer neste
processo, das quais configuram os chamados memorandos. A culminância desse trabalho resulta
na construção de uma “teoria fundamentada” ou em uma compreensão teórica da experiência
estudada (CHARMAZ, 2009, p. 16).
Em relação ao trabalho interpretativo, Charmaz explica que este “consiste em estar
vigilante às possibilidades para deslocar a análise além da evidência conclusiva que você tiver
no momento” (CHARMAZ, 2009, p. 201), em outras palavras, entendo que interpretar é dar
um sentido, um significado novo que leve em consideração a intuição e as impressões pessoais
do pesquisador para compreender o que foi narrado e que, desta forma, possa inspirar novas
conexões teóricas.
Segundo a autora,
As nossas versões imaginativas daquilo que vemos e conhecemos são interpretações
que emanam da dialética da reflexão e da experiência. Se aderirmos a tradições
positivistas ou interpretativas, não obteremos uma teoria autônoma, ainda que
receptiva a modificação. Em vez disso, seremos parte de nossa teoria construída e essa
teoria refletirá as perspectivas privilegiadas inerentes às nossas experiências variadas,
quer estejamos ou não conscientes destas. (CHARMAZ, 2009, p. 202-203).
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6.5

EXPLICANDO A COMPREENSÃO DOS DADOS
O processo que transforma os dados ou informações da pesquisa em resultados e

conclusões é, certamente, a etapa mais complexa. Por outro lado, permite a criação de um
caminho próprio que leva à apreensão dos significados produzidos pelos próprios participantes
da pesquisa. Iniciei a compreensão das narrativas somente após tê-las organizado a partir das
temáticas que as identificam. De certa forma, ao organizá-las, já estava em curso o processo de
compreensão, entretanto, em diferentes níveis de aprofundamento.
Apresento a seguir um breve trecho que relata minha história de vida musical, o qual
apoia-se nas narrativas produzidas por ocasião de minha dissertação de mestrado (ANDERS,
2014). O mesmo trecho compõe a introdução da presente tese (p. 16). Minha intenção é, por
meio dele, mostrar de modo prático como a teoria fundamentada auxiliou as análises que
levaram à compreensão das narrativas desta tese de doutorado.
O trecho escolhido para este exercício interpretativo foi o seguinte:
Minha prática docente iniciou centrada no ensino de instrumento e levou alguns anos
para que eu sentisse segurança em realizar atividades que permitissem movimentação
corporal livre, danças e brincadeiras musicais que fossem significativas e
entrelaçadas. Para um professor em início de carreira, muitas vezes as dificuldades
vão além do próprio planejamento das aulas de música e da organização do plano de
ensino. Depois que se tem maior prática, confiança por parte da comunidade escolar,
é que “se arrisca” a realizar essas atividades, talvez mais ousadas, para um sistema de
ensino onde ainda as crianças se sentam em classes enfileiradas e permanecem assim
por quase todo o período escolar.10

A leitura atenta e repetida desse material foi imprescindível para encontrar uma maneira
de organizar as ideias ali apresentadas. Charmaz chama atenção para os tipos de
compreensão/análise que podem ser feitas palavra por palavra, linha por linha, ou mesmo a
cada novo inciso. Por ser este um trecho curto, opto por realizar uma análise linha a linha,
procurando marcar as palavras ou expressões de maior importância:
Minha prática docente iniciou centrada no ensino de instrumento e levou alguns anos
para que sentisse segurança em realizar atividades que permitissem movimentação
corporal livre, danças e brincadeiras musicais que fossem significativas e
entrelaçadas. Para um professor em início de carreira, muitas vezes as dificuldades
vão além do próprio planejamento das aulas de música e da organização do plano de
ensino. Depois que se tem maior prática, confiança por parte da comunidade escolar,
é que “se arrisca” a realizar essas atividades, talvez mais ousadas, para um sistema
de ensino onde ainda as crianças se sentam em classes enfileiradas e permanecem
assim por quase todo o período escolar.
Esta citação foi retirada da introdução desta tese para um exercício de análise. Trata-se de um trecho que faz
referência à obra de Anders (2014).
10
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Dentre as nove linhas de análise desse pequeno trecho, vinte palavras/expressões
ganham destaque. À medida que fui marcando as palavras importantes, estas, por sua vez,
remetiam a outras palavras ou comentários que inspiraram a compreensão do texto. Para não
perder nenhuma ideia, organizei uma tabela que permitiu uma visualização geral e sucinta do
campo semântico.
Quadro 12 – Palavras retiradas do texto
Palavras retiradas do texto

(continua)

Novas palavras, expressões, comentários ou
relações

Prática docente

Experiência

Ensino de instrumento

Ensino de música, metodologias de ensino

Anos

Semestres de estudo, tempo

Segurança

A princípio, insegurança, experimentar

Movimentação

Ensino

estático,

tanto

no

sentido

corporal/movimentação quanto a compreensão de
que o seu conteúdo pode ser variado
Brincadeiras musicais

Leveza, alegria, integração, estímulo à memória,
criatividade para criar novas brincadeiras e levá-las
às crianças

Significativas

A importância do que se faz, leve para a vida

Entrelaçadas

Objetivo em mente; propósito para realizar um
conteúdo em oposição a outro

Início de carreira

Formação dos graduandos; deixar experimentar, mas
orientar; conduzir por meio da experiência

Dificuldades

Podem ser maiores ou menores para cada
licenciando; há etapas semelhantes que o professor
em início de carreira passa

Planejamento das aulas

Reflexão, cuidado, motivação, escolhas do que
ensinar do que excluir, o que é mais relevante

Plano de ensino

Relacionada à anterior

Maior prática

Relaciona-se à próxima; confiança

Confiança

Convicção, requer tempo
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(conclusão)
Comunidade escolar

Alunos, pais e familiares, professores, direção – é um
grupo; Grupo de flautas = leveza, união, divisão de
tarefas, responsabilização nos integrantes

“Se arrisca”

Relaciona a ousar, a próxima palavra

Ousadas

Inovar, criar

Sistema de ensino

Organização, filosofia de como ensinar

Classes

Pode ser a mesa, lugar, disciplina específica

Período escolar

Período formativo, organização de conteúdo,
nivelamentos, formar para a vida, valores

Fonte: Elaboração própria.

Com esta organização, procurei exercitar uma reflexão para além das palavras retiradas
do texto e daquelas relacionadas, que fossem mais abrangentes e que dessem sentido aos
aspectos apresentados. Percebo, então, além da dimensão “prática docente” que está explícita
no texto, outras duas, sendo a primeira referente à formação profissional. Nesta dimensão, ao
explicar que “Minha prática docente iniciou centrada no ensino de instrumento”, recordo que
esta foi uma das atividades marcantes na minha vida. Como relatado, participei de muitos
grupos musicais e estudei por longos anos flauta doce e piano. Assim, como professora
principiante, tais atividades remetiam à sensação de “saber ensinar”, resultando em “alguns
anos para que sentisse segurança em realizar [outras] atividades”. Os relatos que apresento no
decorrer do projeto, cujo conteúdo trata da minha admiração pela forma de condução de aulas
e ensaios de alguns dos meus professores, certamente me motivaram para que eu seguisse não
apenas a profissão deles, mas que também realizasse tais atividades com características
metodológicas semelhantes.
Na terceira linha, quando digo que introduzi ao ensino de música “atividades que
permitissem movimentação corporal livre, danças e brincadeiras musicais”, estas mudanças
estão certamente relacionadas ao meu momento de amadurecimento profissional. Ali, percebo
que, mesmo considerando a prática instrumental importante e não deixando de realizá-la,
encontro outras maneiras de conquistar o interesse dos estudantes para a música, que implica a
realização de atividades “significativas e entrelaçadas” aos conteúdos que se pretende ensinar.
E, tratando-se da escolha de metodologias inovadoras que possam atingir nossos objetivos,
estas requerem do professor coragem para mudar, intuição, autoconfiança, estudo, dedicação,
aspectos estes que, somados, não costumam ser simples “para um professor em início de
carreira”.
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Da mesma forma que Mr. Holland se vê como professor no momento em que modifica
sua aula, trazendo a experiência do cotidiano para inspirar seus alunos a participarem com
perguntas e comentários, a minha grande virada como professora aconteceu quando passei a
adotar uma atitude mais reflexiva, buscando sentir e ir ao encontro do interesse da turma, o que
implica também um detalhado “planejamento das aulas de música e a [re]organização do plano
de ensino”, e, nas palavras da autora Maura Penna (2010), “uma mudança de perspectiva
pedagógica”. Acredito que esta reflexão possa valer tanto para a minha atuação no ensino
escolar básico, de onde este relato se situa, quanto no ensino superior, quando amplio as
experiências musicais dos estudantes de flauta doce para as práticas em grupo. Tudo isso trata
especificamente do segundo grande aspecto emergente desta análise, a Reflexão, que é
responsável pelo amadurecimento e avanço na profissão docente.
Ao dividir as tarefas do grupo de flautas doces entre todos os estudantes, procurando
instigá-los a construir juntos os concertos didáticos, espero suscitar a reflexividade em sua
formação para que não sejam professores estáticos, não apenas no que diz respeito ao corpo,
mas também na escolha do conteúdo de suas aulas e nas possibilidades metodológicas por eles
escolhidas. Além disso, desejo que tenham sempre um propósito em mente e que inspirem
leveza, alegria, integração, que sejam criativos para inventar novas atividades para levá-las às
crianças, jovens e adultos a quem seu trabalho será direcionado.
Procurando encerrar este exercício de análise, mas não esgotando as possíveis reflexões,
questiono-me ainda sobre até que ponto nós, professores formadores, deixamos que nossas
experiências docentes, sejam elas positivas ou negativas, influenciassem nas escolhas
profissionais e posturas éticas que os futuros professores tendem a seguir. Além disso, de que
modo estas experiências podem favorecer na escolha de seu melhor caminho como docente?
Como o ensino de música na escola básica, local este previsto para atuação dos licenciados em
Música, pode ser significativo e relevante para a vida das pessoas, sem esquecer do sistema de
ensino [que é tradicionalmente estático], onde as crianças [ainda] se sentam em classes
enfileiradas e permanecem assim por quase todo o período escolar? Por fim, como os cursos
de formação profissional docente podem se preparar para dar conta de todos estes aspectos?
As três dimensões emergentes do texto estão descritas no fluxograma a seguir.
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Ilustração 20 – Dimensões emergentes
Conteúdos
Metodologias
1 - Período
formativo

Instrumento
(flauta)
Adquirir
titulação
Como fazer

Início da
carreira

Dificuldades
2 - Prática
profissional
docente

Planejamento
Experiência
Confiança
Ousar / criar

Significativo

3 - Reflexão

Valores para a vida

Sentir-se professor
Fonte: Elaboração própria.

Com a apresentação das narrativas desta tese finalizada, imprimi o arquivo e realizei o
processo descrito acima. Neste momento, sublinhava no próprio texto frases e palavras
importantes e, ao lado da folha, novas palavras, expressões, comentários e relações teóricas já
tratadas no trabalho que se aproximavam e indicavam os rumos do processo de compreensão.
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7. APRESENTAÇÃO E COMPREENSÃO DAS NARRATIVAS
Para a apresentação dos resultados da pesquisa, organizei o material produzido em três
grandes dimensões, nomeadas da seguinte forma: 1) Contextualização, que diz respeito ao
espaço, à imersão na cultura local, ao desconhecimento sobre o instrumento, ao perfil dos
participantes enquanto estudantes de música e ao que despertou a sua paixão pela flauta doce;
2) O significado da participação no Conjunto de Flautas Doces, dividindo-se em dois
subcapítulos, dos conhecimentos musicais e das relações humanas; e, por fim, 3) A formação
profissional docente, onde são compreendidas as experiências de formação e atuação
profissional como professores de música e flauta doce.

7.1

CONTEXTUALIZAÇÃO
Canoas, 4 de outubro de 2016, às 21h36
Já perdi a conta de quantas vezes vi pessoas “torcerem o nariz” ao dizer
que meu instrumento principal era a flauta doce. Normalmente a pergunta
seguinte era: “Mas tu tocas também a flauta transversal?”. Certo dia,
conversando com um aluno que ingressou no curso de música optando pela
flauta doce como seu instrumento principal e sem executá-la com muita técnica
e destreza, perguntei se ele nunca havia tido interesse de estudar mais este
instrumento na infância, visto que na sua cidade há uma escola com formação
neste instrumento e com acesso inclusive gratuito. Logo, o aluno justificou que
nunca pensou em se inscrever por considerar que já sabia tudo sobre o
instrumento, sendo que só tocava flauta soprano e tinha alguma experiência
com a flauta tenor. Outra vez, justamente ao final de um recital de formatura
de flauta doce, entre tantos elogios e abraços dos amigos, chega o pai de uma
estudante e diz: “Muito bem, estava tudo muito lindo, mas agora já podes
começar a estudar a outra flauta que te dei”, referindo-se à flauta transversal.
Um fato interessante é que, nessas andanças de concertos didáticos que
realizamos com o grupo de flautas, é comum, após o concerto, as crianças e,
inclusive os adultos, virem conversar e ver de perto as diferentes flautas que
tocamos. Todas elas da família das flautas doces. Num desses concertos, o
diretor da escola que nos recebia tinha formação em Música, e, ao apresentar
o grupo para o público de alunos, disse algo assim: “Quem daqui já assistiu a
um grupo de flautas doces?”. A plateia ficou quieta, apenas uma pessoa
levantou a mão, sendo que esta era próxima ao nosso grupo. Então o diretor
continuou. “Percebem como é raro grupos como este? Todos nós deveríamos,
pelo menos uma vez na vida, ter a oportunidade de assistir a um concerto de
flauta doce”. Ainda lembrou que, embora no Brasil o instrumento musical mais
tocado ainda seja o violão, a flauta doce ganhava em relação ao mundo. Eu
mesma não tenho certeza quanto a estes dados, mas fico pensando que, devido
ao papel musicalizador da flauta doce, isto seja mesmo possível.
Entretanto, muitos daqueles estudantes de música, que na graduação não
demonstravam sequer o menor interesse pelo instrumento, anos depois, como
professores, agarravam-se a este como meio para desenvolver algum trabalho
musical na escola. E o resultado é imediato: alunos que não gostam de tocar
flauta doce, professores que não têm conhecimento técnico, boa prática e
sonoridade bonita para conquistar seus alunos.
Cabe a nós, flautistas doces, simplesmente mostrar as diferentes
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possibilidades sonoras, diferentes repertórios, divulgar ainda mais o potencial
deste instrumento que, apesar de ser muito utilizado nas aulas de música do
ensino escolar, na maioria dos casos não recebe a devida valorização.
(Fernanda, diário, E2).

7.1.1

O primeiro contato com a flauta doce
“Uma longa caminhada começa com um simples passo” (Provérbio Chinês)
“A Sabrina tem uma história linda, ela pode começar” (Rodrigo, E1). Foi assim que

sugeriu Rodrigo em nosso primeiro encontro de pesquisa, no dia 8 de junho de 2018, onde
propus uma rodada de conversa entre os participantes da pesquisa, após uma longa tarde de
ensaios na casa dos meus pais.
A conversa aconteceu junto à mesa, entre uma xícara e outra de chá e o lanche que, nesta
ocasião, tinha sido preparado pelo meu noivo e por minha mãe, com direito a pão de queijo
recém-assado, torta de maçã e algumas frutas. O lanche após o ensaio já é uma tradição, tal
como a famosa torta de maçã, que é seguidamente feita pela minha mãe, com o auxílio do meu
pai, para o lanche dos nossos ensaios. Nesses momentos, não diferentes às longas pausas
realizadas entre uma música e outra do ensaio, planejamos juntos apresentações, propomos
repertórios, trocamos ideias de atividades para nossas escolas, rimos muito das infinitas piadas
de Newton e contamos histórias.
Ao pedir que cada um contasse a sua trajetória musical, em especial a própria história
com a flauta doce, Sabrina então começa. Eu havia explicado no início do lanche que teria
interesse em ouvir todas as histórias que fossem por eles consideradas importantes,
independentemente de eu já tê-las conhecido. E, nesse sentido, todos nós sabíamos a que
Rodrigo se referia quando sugeriu a participação de Sabrina para iniciar a conversa com sua
“linda história”.
Sem rodeios, Sabrina vai logo ao assunto, contando como foi que descobriu a flauta
doce. “Eu estava numa aula de português, sábado de manhã, era o primeiro semestre, devia
ser fevereiro ou março. E então eu ouvi um som muito bonito e eu fui atrás do som. Não
conseguia prestar atenção em nada da aula de português” (Sabrina, E1). Curiosa e sem
concentração na aula, Sabrina saiu da sala e circulou pelo prédio da Uergs para descobrir que
instrumento era aquele. Neste primeiro semestre, ela estava matriculada para cursar violão
como instrumento principal, que a acompanharia durante sete semestres sequenciais do curso
de Graduação em Música. Pensativa e concludente, antecipou: “A minha intenção era fazer
aulas particulares de flauta, mas aí como havia muitos no violão...” (Sabrina, E1), referindo-
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se à turma em que ela estava inserida, que, por sua vez, era numerosa e composta de alunos em
diferentes níveis de conhecimento musical e também do instrumento. Então, novamente em sua
história, “procurando pelos corredores de onde vinha o som, eu cheguei à sala...” (Sabrina,
E1), “32!”, interrompe Rodrigo. Ele sabia exatamente do que se tratava, pois era ele quem
estava lá. Era a sua aula de flauta doce, e estávamos estudando o Dueto Notturno, de Filippo
Ruge (1725-1767), peça para duas flautas doces contralto, cuja música também foi escolhida
para ser estudada tempos depois por ela e apresentada no seu recital de formatura, devido ao
significado simbólico que esta música teve para sua descoberta e ingresso na flauta doce.
Ao chegar à sala, Sabrina bate à porta e se apresenta. Embora já desconfiasse, não tinha
certeza de que instrumento se tratava. Até aquele momento, a flauta doce era um “instrumento
chato, desafinado, bem mal-tocado” (Sabrina, E2). Segundo ela, “aquele apito enjoado, que
era um instrumento para começar, para criança, toda aquela coisa da minha região, ali”
(Sabrina, E2).
A narrativa evocada por Sabrina está ligada à forte tradição sobre o ensino da flauta doce
por um viés pedagógico, que, em muitos casos, é adotada por professores sem formação
específica no instrumento, e, uma vez desinformados, acreditam ser este “o instrumento de
começar” (Sabrina, E2), desconsiderando todo o seu potencial artístico, performático e
desafiador. Embora saibamos que esta não é uma exclusividade de sua região, segundo ela, após
um ou dois anos de estudos, lá é comum os professores orientarem seus alunos a escolherem
outros instrumentos de sopro e palheta, possivelmente pela tradição e pelo grande número de
orquestras e grupos de sopros, da classificação de metais, existentes ali através de uma herança
da colonização alemã.
“Minha veia é violão, sempre foi. Minha família toda é das cordas” (Sabrina, E1). Assim
explica Sabrina ao narrar o quanto foi difícil chegar à conclusão de trocar o seu instrumento.
“Eu migrei por achar que era uma oportunidade. Uma oportunidade muito difícil de eu ter na
minha região. De alguém que é especialista em flauta me ensinando flauta doce, até porque eu
não conhecia a flauta doce com o potencial que ela tem hoje” (Sabrina, E1).
Daí eu botei na balança, qual era a probabilidade de eu encontrar uma pessoa
especializada em flauta doce futuramente. Pensando que eu voltaria para a minha
região e ficaria mais para lá, na região do Vale do Taquari. Seria muito difícil ter essa
oportunidade de encontrar alguém com esse conhecimento específico em flauta doce.
Então isso pesou muito na hora de eu trocar de instrumento [no curso de graduação],
de migrar do violão para a flauta doce. (Sabrina, E1).

Com isso, Sabrina inicia sua trajetória no estudo da flauta doce. Uma aluna muito
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dedicada que avança rapidamente no estudo do instrumento. Assim, como lembrado por ela,
pela facilidade de leitura musical e boa sonoridade, logo a convido para conhecer o grupo de
flautas doces da Uergs e participar conosco de um ensaio.
O primeiro contato de Newton com a flauta doce aconteceu ainda na infância, quando
ele tinha 10 anos. Foi em uma de suas férias de verão, em que toda a família viajava a São Paulo
para passar o Natal com sua avó, que nesta época morava com seus tios. Era nessas viagens que
Newton podia brincar com crianças da sua faixa etária, já que era o mais velho de três irmãos.
Então, em uma dessas férias, brincando na biblioteca de seu tio, as crianças encontram uma
flauta doce de madeira. Curioso, ele vai experimentando até descobrir o dedilhado das notas no
instrumento. Para seu primo, tocar flauta doce resumia-se a tirar os dedos do instrumento, e,
assim, não sendo uma novidade, encorajava Newton a tentar também. Descontraidamente,
descobrindo as notas musicais por ouvido, Newton aprende a tocar vários hinos do hinário de
sua igreja. Com essa idade, ele já estudava trompete há pelo menos um ano e não demorou para
estudar também o trombone.
As viagens realizadas a São Paulo marcaram um período de descobertas. Foi lá que
ouviu pela primeira vez Beatles, a música “Let it be”, que fez parte do último álbum gravado
pela banda e o primeiro conhecido por Newton. Ele achou incrível a música que dava nome ao
álbum da banda e logo conseguiu tocá-la. A partir daí, sua prática musical com a flauta doce
acontece de maneira esporádica. Newton lembra que comprou uma flauta de madeira nessa
época e que chegou a participar de festivais nativistas, onde fazia arranjos vocais com um
instrumental de flauta doce; mas, durante a adolescência e a fase adulta, ficou por um tempo
sem estudá-la.
Ao decidir ingressar no curso superior de Música, já estava há algum tempo sem tocar
o instrumento. Seu interesse era cursar trompete como instrumento principal do curso de
Graduação em Música, mas, como não havia professor desse instrumento, acabou optando pela
flauta doce. Newton lembra que teve dois ingressos na universidade: o primeiro precisou
interromper sem lembrar o motivo, o segundo ingresso aconteceu anos depois, quando precisou
prestar a prova específica para flauta doce e foi aprovado.
O seu segundo ingresso na universidade coincidiu com a aposentadoria de alguns
professores e, consequentemente, com a entrada de novos. Em sua primeira aula na universidade,
ao ver sua flauta, a professora diz: “Tira essa flauta daí, vamos comprar uma flauta nova”
(Newton, E1), sugerindo uma flauta de melhor qualidade e modelo. A flauta nova de Newton foi
vendida pela própria professora de música. Ainda na década de 1990, a maioria dos instrumentos
de boa qualidade eram importados, e a dificuldade de adquiri-los era grande. Nessa época, em
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Porto Alegre, era comum os músicos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) se juntarem
para encomendar instrumentos através de carregamentos do Trensurb que vinham do Japão. No
caso da flauta doce, a professora é que organizava a logística de encomendas junto a esse grupo
de músicos da orquestra, e repassava os instrumentos aos seus estudantes.
Tempos depois, a professora sugeriu a compra da flauta contralto, mas, neste caso, a
opção foi por adquiri-la na Casa Beethoven, loja tradicional localizada no centro de Porto
Alegre que era especializada em instrumentos musicais, partituras e métodos. Nessa época, em
razão de seus compromissos com os grupos corais que regia, Newton acabava perdendo muitas
aulas. Após a terceira falta, ao encontrar o aluno, a professora o informa de que não será mais
possível sua continuidade na classe de flauta doce, pelo número excedente de faltas permitidas
no semestre, e, assim, Newton acaba trocando sua ênfase musical no curso. Sua nova opção foi
seguir na regência coral. Apesar disso, fora da universidade ele continuou tocando flauta doce
como um recurso de apoio em seu trabalho com os coros.
Em 2001, Newton presta vestibular para a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul,
é aprovado e inicia o curso de Graduação em Música: Licenciatura. No entanto, não chega a
concluir o curso, pois muda-se com sua esposa para a Suíça, onde morou durante sete anos. Em
seu retorno, em 2014, inscreve-se para o vestibular da Uergs com o intuito de finalizar o curso.
Neste momento, eu sou a professora de flauta doce da Universidade. Segundo ele, foi nesse
segundo ingresso que ele descobriu verdadeiramente a potencialidade da flauta doce. Nas
palavras dele, foi como “um despertar para um instrumento” (Newton, E1). Uma nova fase,
onde passa a escrever arranjos para flauta doce, a tocar não como um meio de trabalho, mas por
prazer. Como ele mesmo diz, “é a única coisa que eu estou fazendo que me dá prazer. É diferente
de reger coral, onde tu tens que passar notinha por notinha e leva dois ou três meses para você
chegar ao resultado. Aqui a gente vai” (Newton, E1). No entanto, segundo ele, o investimento
é outro, é financeiro e é também de tempo.
A volta da prática da flauta doce e o seu reingresso na Uergs marcaram então um novo
ciclo de sua vida, momento este em que o tempo de dedicação com o instrumento pôde ser
maior. Logo, os resultados também foram surpreendentes, seja no aprimoramento técnico da
execução do instrumento, seja nas questões de fluência da leitura rítmica e na realização pessoal
como músico instrumentista.
A vontade de tocar em um grupo instrumental traz em Newton a inspiração para também
compor e propor arranjos novos de Música Popular Brasileira, assim como de canções folclóricas
e tradicionais de diferentes países. O gosto pela prática em grupo também está presente nas
narrativas de Lucas, quando fala da importância dos grupos de flauta doce em sua vida.
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Ainda em Saboeiro, no Ceará, Lucas dividia seu tempo entre brincar e tocar uma flauta
doce de brinquedo. É comum encontrarmos brinquedos em formato de instrumentos musicais
em lojas de utilidades a partir de R$ 1,99. Estas lojas começaram a surgir no Brasil na década
de 1990 e trazem produtos importados da China, desde brinquedos até utensílios domésticos.
Assim, como a sua tia contava, lá pelos quatro ou cinco anos, a flauta era o brinquedo que Lucas
mais gostava. Entre uma empurrada e outra nos seus carrinhos, lá estava a flauta para mais uma
soprada.
No Ceará, assim como em outros estados da região Nordeste do Brasil, a situação de
vida das pessoas era muito precária. Como enfatiza Lucas, “faltava emprego, água e trabalho”
(Lucas, D). Então, em dezembro de 2006, aos seus nove anos, quando a família decide se mudar
para Montenegro, no Rio Grande do Sul, em busca de melhores oportunidades e condições de
vida, surge a possibilidade de Lucas participar de oficinas de artes no turno inverso à série
escolar. As aulas aconteciam em uma escola vizinha à escola onde Lucas estudava e
inicialmente era um projeto de férias que acontecia entre os meses de janeiro e fevereiro para
estudantes de sete a quatorze anos. Lá eram oferecidas oficinas de teatro, dança, informática,
percussão, artes visuais e trabalhos manuais.
Lucas valoriza muito a oportunidade que teve, “foi o primeiro contato que tive com
aulas de artes, coisa que dificilmente eu teria no Ceará, pois lá as escolas são muito básicas,
atendendo somente às necessidades de alfabetização tradicional” (Lucas, D).
Em março de 2007, já integrado à comunidade local, Lucas decide que quer continuar
estudando no projeto de artes. Naquela ocasião, cada aluno podia escolher até duas oficinas
para cursar, e ele acaba escolhendo dança e informática. Após duas semanas de aula, ainda feliz
e integrado às atividades que tinha escolhido, um som chamava muito a sua atenção: era da
flauta doce, cuja oficina acontecia na sala ao lado da sua. Foi então que resolveu conversar com
a professora responsável pela atividade e perguntar se poderia trocar de modalidade. A
professora, preocupada, pergunta se ele tem certeza de sua opção, uma vez que os alunos de
flauta doce já estavam tocando há algum tempo, já tinham se desenvolvido muito e isso poderia
fazer com que ele ficasse desanimado e se sentisse perdido nas aulas. Lucas repete as palavras
da professora, que ficaram guardadas em sua memória: “Tu vais precisar estudar bastante em
casa, tem certeza?” (Caderno). Lucas diz, sem hesitar: “Sim!” (Lucas, E3).
Assim, começa o primeiro contato formal com a flauta doce. Na primeira aula, a
professora, a qual também foi minha primeira professora de flauta doce em Montenegro, deixou
Lucas ao lado de dois alunos que também se encontravam em um nível mais iniciante em
relação à turma. A primeira partitura recebida foi a música “Bem-te-vi”, retirada do método
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Pedrinho Toca Flauta, de Isolde Frank, método para ensino de flauta doce que também tinha
feito parte da minha iniciação musical. Nesta música, as notas contempladas eram dó e lá, onde
se trabalha a digitação com a mão esquerda. Lucas lembra que naquele momento os demais
colegas já sabiam tocar todas as demais notas com aquela mão.
Ao chegar em casa, Lucas só quer saber de tocar flauta, o que gera seu primeiro desafio:
a reclamação da vizinhança quanto ao som, ou, nas palavras de seus vizinhos, “o barulho”
(Lucas, D) que a flauta fazia, pois morava em uma casa que ficava aos fundos de outra família.
Mas, pela sua persistência, logo Lucas supera seus colegas em termos de desenvolvimento. Um
acontecimento que marcou muito foi a primeira apresentação do grupo de flautistas, que
aconteceu no fórum da cidade, onde eles tocaram para o juiz que, naquele ano, doou todo o
valor de multas arrecadadas para a sua escola investir em instrumentos musicais. O dia em que
os instrumentos chegaram foi inesquecível para ele. Eram trompetes, saxofones, trombones de
vara, clarinetes e muitas flautas doces, inclusive a contralto e a tenor. Foi com essa doação que
ele conheceu as demais flautas da família.
Uma segunda apresentação marcante foi no gabinete do prefeito de Montenegro, em
2007, onde ele tocou sozinho o hino da cidade, com o acompanhamento da professora ao violão.
Ao final da apresentação, eles presentearam uma camiseta da escola ao prefeito, que, por sua
vez, sempre que encontrava Lucas em algum evento, lembrava-se do aluno flautista. Era um
orgulho só!
O som do rádio ligado em estação de música gospel e nas rádios paraguaias que
ultrapassavam a fronteira de nosso país marcaram a infância de Rodrigo. Nessa época ele tinha
cinco anos, morava com sua família em Foz do Iguaçu e frequentavam a igreja evangélica
situada no VILA’C. A igreja, por sua vez, tinha um grande grupo de sopros, da classificação de
metais e madeiras, junto a um grupo-base formado por teclado, baixo, guitarra e bateria. Seus
primos, que nesta época moravam ao lado de sua casa, tocavam teclado e clarinete e, assim,
algumas vezes convidavam para assistir aos ensaios.
Em 2006, quando estava cursando a sétima série do ensino fundamental, Rodrigo
conheceu a flauta doce. Foi em uma dessas aulas que o professor de música da escola passou
de sala em sala para divulgar o instrumento. Levava consigo algumas flautas e alunos do ensino
médio que já tocavam para fazer uma pequena demonstração. A proposta deste professor era a
de que os alunos interessados comprassem o instrumento para formarem um grupo de estudos.
Rodrigo ficou interessado e adquiriu o instrumento, que era um modelo de flauta doce da marca
Yamaha, a flauta branquinha, como é muito conhecida e utilizada em atividades de iniciação
musical, mas, para a surpresa de Rodrigo, o grupo de estudo nunca aconteceu.

146

A flauta doce então adquirida acompanhava uma capinha de plástico amarela e uma
pequena folha, tal como uma bula de remédio, onde constava o dedilhado das notas musicais e
algumas melodias fáceis para serem executadas. Ele lembra que rapidamente aprendeu a tocar
algumas destas músicas. Nesta época, a trilha sonora do filme Titanic estava em evidência, logo,
Rodrigo conseguiu descobrir as notas e tocar a canção “My heart will go on”, na época gravada
pela Celine Dion. Após este curto contato com a flauta doce, seus interesses mudaram, e a flauta
ficou guardada por bastante tempo.
No final de 2006, sua família muda-se para o Rio Grande do Sul na tentativa de melhores
oportunidades. No ano seguinte, surgiu uma boa oportunidade de aprender música através de
um projeto social. Era por volta de seus 12 e 13 anos, e o incentivo maior veio de sua irmã, que
é três anos mais nova do que ele e que, naquela época, para que seus pais a deixassem participar
do projeto, a condição seria a de que Rodrigo a acompanhasse. Então, enquanto sua irmã
estudava clarinete, Rodrigo iniciava o estudo com o trompete.
Um ano e meio depois de iniciar os estudos com este instrumento, Rodrigo era o
primeiro trompetista do grupo de sopros. No entanto, lembra com pesar: “Só tocava aquelas
notas supergraves, um monte de nota pedal, aquela coisa boa” (Rodrigo, E1). Passa um tempo
e Rodrigo finaliza o ensino médio. Seu próximo passo seria o ingresso em um curso superior
de Música. Na primeira tentativa de ingresso no curso de Graduação em Música pela Uergs, ao
perceber que não teria a opção de cursar trompete, opta então por estudar flauta doce. Assim,
inscreve-se para a prova específica de música, onde é aprovado, mas não atinge a nota mínima
no Enem. No ano seguinte, repete todo o processo de seleção para o Enem, é aprovado e
ingressa no curso de Música.
Para Alexandre, marido de Sabrina, o primeiro contato com a flauta doce aconteceu na
infância. Embora ainda não estudasse música de maneira formal, em casa tinha uma flauta que,
por ser colorida, semelhante aos instrumentos de R$ 1,99, consideravam ser de brinquedo.
Embora naquela época não tivesse interesse e até mesmo oportunidade de estudar este
instrumento, tal como Rodrigo, pela curiosidade e o desejo de se desafiar diante da compreensão
do funcionamento e manuseio do instrumento, Alexandre também aprendeu a tocar através da
bula da flauta algumas melodias folclóricas que ali estavam sugeridas.
Durante a infância, Alexandre pôde iniciar os estudos de piano com uma vizinha que era
freira e tecladista da igreja. Mas Alexandre não persistiu devido à rigidez com que a professora
cobrava os estudos e também pela desmotivação ante à seleção do repertório estudado.
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Aí comecei fazer aula de piano. [Quando] eu errava, ela dava umas reguadas na mão.
E uma hora, cerca de meio ano ou um ano, talvez um ano e pouco eu desanimei. Eu
tocava só música de igreja. E eu falava para minha mãe que não estava mais gostando,
que era só música de igreja, que hoje eu vejo que não era, né, o que ela estava passando
era estudo de piano, com as duas mãos, com ritmo, mas para mim era música de igreja.
(Alexandre, D).

Alguns anos depois e logo após o falecimento de seu avô, Alexandre passa a dormir na
casa de sua avó. A casa dela ficava no mesmo terreno da casa de sua mãe, em Estrela/RS, mas,
para lhe fazer companhia à noite, ele passou a dormir lá. Neste período, seu tio, que era
saxofonista, também pousava algumas vezes com eles, e assim, nos momentos em que o tio
tirava o sax da caixa para estudar, começava a despertar o interesse de voltar a estudar música.
Embora não tivesse estudado flauta doce de maneira formal, assim que teve a
oportunidade de estudar música, optou por estudar saxofone, que muito lembra a sequência de
digitação da flauta doce. Ele estudou este instrumento em um conservatório de música durante
alguns anos e hoje integra um quinteto de sopros e orquestra de sopro da região do Vale do
Taquari. Depois de adulto, já casado com Sabrina, no momento em que ela passa a estudar o
instrumento na Uergs, Alexandre faz algumas aulas de flauta doce em casa com a esposa e
também participa do Conjunto de flautas doces da Uergs.
O que Sabrina, Newton, Rodrigo e Alexandre têm em comum em sua trajetória é uma
iniciação musical marcada pela informalidade, na qual a flauta doce surge no período da
infância como um instrumento de passagem e com poucas ou quase nenhuma possibilidade de
estudo especializado. Diferente de Lucas, que teve oportunidade de estudar este instrumento
ainda na infância, através de projetos sociais.
Um fator importante que diz respeito à região do Vale do Taquari, onde Sabrina e
Alexandre residem, é a forte presença de grupos instrumentais de sopros, orquestras, bandas
tradicionais alemãs, bandas de baile, que, por tradição, são compostas de instrumentos de sopro
da classificação de metais, o que justifica estes instrumentos serem tão valorizados e
incentivados para estudo. Com isso, quando a flauta doce está presente em projetos de ensino
de música, seu papel é o de iniciar o aprendizado do aluno, de modo a introduzir a leitura e a
teoria musical. Na cidade de Estrela, por exemplo, segundo relatado por Sabrina, não existia
até pouco tempo atrás professores qualificados especificamente no instrumento para trabalhar
com o ensino da flauta doce.
Ainda que a flauta doce estivesse presente na trajetória de cada um dos participantes da
pesquisa, foi na fase adulta, durante a graduação ou na participação do grupo de flautas doces
que todos narram o encantamento pelo instrumento.
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7.1.2

A opção pela flauta doce e o ingresso à Uergs
Se na dimensão anterior inicio com a linda história narrada por Sabrina, sobre como a

flauta doce entrou para a sua vida e como foi sua escolha por migrar de instrumento ainda no
primeiro semestre letivo do curso, nesta dimensão começo com um desabafo nada motivador.
O curioso é que justamente a pessoa cuja sonoridade leve e expressiva que despertou o interesse
de Sabrina pela flauta doce é a mesma que inicialmente não desejava cursar o instrumento
durante a graduação.
Se eu ficar vermelho, é porque eu realmente fiquei com vergonha de falar isso aqui,
mas, quando eu entrei para a Uergs, eu só entrei para fazer a flauta doce porque não
tinha outra opção para eu fazer. É bem aquela coisa do preconceito... ah, eu era
trompetista, tocava transversa. Aí eu vim, chegou a Fernanda, e ela disse que eu tinha
que comprar uma flauta de R$ 124,00, e eu pensei: “Ai, meu Deus, tenho que gastar
dinheiro com isso?”. Só que daí, tá, fui. Aí, quando eu vi, o negócio era bem diferente
do que eu estava pensando. (Rodrigo, E2).

Rodrigo contou que, durante a sua infância, não teve a oportunidade de estudar flauta
doce. O pouco que aprendeu do instrumento foi por dedicação própria, sem incentivo de outras
pessoas. Sequer conhecia um professor com conhecimento específico na área. As canções
folclóricas “Marcha soldado” e “Cai, Cai, balão” faziam parte do repertório estudado por meio
da indicação da bula da flauta e depois decoradas por ele. Foi muito marcante o momento em
que Rodrigo descobriu, já cursando a graduação, que o instrumento por ele estudado pertencia
a uma grande família, composta por flautas de diferentes tamanhos e timbres, e que seriam
estudadas por ele durante o curso de graduação. Em vários momentos de nossos encontros de
pesquisa, ele repetiu este acontecimento.
Sabendo que não basta soprar, mas que é preciso articular, prever locais importantes de
respiração, controlar o fluxo de ar, não reter exageradamente o ar e também aprender a eliminálo de maneira equilibrada, cuidar da digitação, aprender dedilhados alternativos, aprender a
emitir um som limpo, dentre tantos outros aspectos técnicos que passam longe de apenas soprar
e digitar dedos, Rodrigo explica o quanto a sua perspectiva pelo curso de música, e
especialmente pela flauta doce, mudou a partir do momento em que esse universo de
observações e cuidados passaram a fazer parte de seu estudo diário.
Entrei para o curso com um profissional do instrumento que estava me ensinando. Isso
faz toda a diferença. […] daí eu comecei a me interessar. Tu vê que não era bem aquilo
que tu estavas pensando, que tem, sim, um jeito certo de tocar flauta doce. E aquilo
foi despertando a minha atenção. (Rodrigo, E2).
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Durante todo o curso, Rodrigo dedicou-se muito para o seu aprendizado; adquiriu as
flautas sopranino, soprano, contralto, tenor e baixo; desenvolveu a prática musical fluente em
todas as flautas cujas digitações variam entre elas, e, inclusive, durante este processo, aprendeu
a ler em clave de fá. Um grande aprendizado para um curto tempo. Preciso aqui salientar que
Rodrigo, além de praticar muito fora das aulas, durante sete semestres cursados, faltou apenas
duas aulas, o que parece conflitar com seu depoimento sobre o descontentamento de ter que
estudar flauta doce como um segundo plano.
Em 2012, tanto Rodrigo como Newton fizeram parte da penúltima turma que ingressou
na Uergs por meio da “Prova Específica de Música”, realizada antes do vestibular ou Enem, a
que todos candidatos inscritos para o curso de Música eram submetidos. A avaliação tinha por
objetivo priorizar vagas a estudantes que já tivessem conhecimentos em música e que
desejassem ser professores ou que já atuassem na área. A forma de ingresso foi modificada em
2014, passando a ser realizado exclusivamente via nota do Enem e sem provas de habilitação
específica.
Lucas ingressou em 2015 na Uergs já neste novo formato, no entanto, sua maior dúvida
era se deveria continuar estudando flauta doce ou se se matriculava para estudar um novo
instrumento. Se por um lado a flauta doce abriu muitas possibilidades para ele no momento em
que participava de um grupo musical de sua escola, sejam estas de vivências artísticas ou
educacionais, por outro lado, no momento da matrícula para o curso de graduação, Lucas contou
que parecia não ter mais o que evoluir com o mesmo instrumento, afinal, foram muitos anos de
convívio com a flauta doce, considerando desde os primeiros anos de vida em Saboeiro, no
Ceará, até a conclusão do ensino médio, em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Ele narrou
com emoção as saídas da escola para realizar apresentações pela cidade, as suas recordações
com a professora, que foi uma grande incentivadora, o carinho recebido após as apresentações
e o sentimento de valorização pelo que naquela época considerava fazer muito bem, que era
tocar flauta doce.
No dia agendado para a sua pré-matrícula, na secretaria do curso, Lucas ainda não estava
totalmente decidido. Conversando com a secretária do curso que organizava a documentação
de sua pré-matrícula, Lucas explicou sua indecisão. Para ele, a flauta doce era um instrumento
superado. “Porque flauta doce eu já sei. Flauta eu já toco” (Lucas, E3). E, repetindo as palavras
ditas naquele momento pela secretária, questionou: “Mas será que tu já sabes tudo mesmo de
flauta? A profe daqui tu vais amar, tu vais gostar muito” (Lucas, E3). Então ele contou que
pensou por alguns minutos e chegou à conclusão de que realmente poderia ter ainda o que
aprender com a flauta doce; afinal, “Ninguém sabe tudo”, e decidiu então fazer a matrícula para
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este instrumento. Lucas lembra até hoje do que a secretária disse: “Acho que tu fizeste uma boa
escolha. Tu vais poder aprimorar ainda mais o que tu sabes” (Lucas, D).
Embora a flauta doce não fosse totalmente desconhecida por ele, uma vez que em sua
escola básica tinha uma professora de música com conhecimentos em flauta doce, Lucas era
considerado o melhor aluno de flauta doce entre seus conhecidos. Não havia alunos mais
adiantados em que ele pudesse se inspirar. Além disso, o seu acesso à internet, a vídeos e
gravações, onde poderia conhecer mais sobre o instrumento, era restrito. Mesmo com incentivo
da prefeitura, que em certo momento adquiriu flautas maiores para a sua escola, sua professora
tocava apenas a flauta soprano e a tenor, logo, estes eram os instrumentos que ele também
conseguiu aprender.
Newton passou a estudar flauta doce com regularidade durante a sua segunda graduação.
Na Uergs ele teve dois ingressos. O segundo aconteceu em 2012, após seu retorno da Suíça,
onde morou por cerca de sete anos. Neste momento, eu já era professora da instituição. Assim
como Rodrigo lembra de sua prova específica e dos professores que participaram da banca, eu
também lembro de alguns detalhes daquele dia, e, à medida que eles contavam suas memórias,
as minhas também eram recordadas, a exemplo da prova de Newton. Lembro como se fosse
hoje: ele entrou na sala, apresentou-se e, em seguida, tirou da sua mochila a sua flauta doce e
um tablet para visualizar as partituras das músicas que apresentaria na prova. Era a primeira
vez que eu assistia a um músico fazendo a leitura através de um aparelho eletrônico. Foi
inusitado. A flauta doce que ele tinha era a soprano já no modelo de instrumento que eu
costumava indicar para o estudo na graduação, o que também era raro acontecer. Com exceção
da flauta soprano, as demais flautas eram ainda pouco conhecidas e praticadas por ele.
Newton vinha de Taquara para as aulas da Uergs, era uma viagem longa. Em
praticamente todos os encontros ele trazia uma música nova arranjada por ele, seja um dueto
para duas flautas doces ou uma canção para flauta doce e piano. Assim, além do repertório e
exercícios propostos por mim para o desenvolvimento da disciplina, em todas as aulas
realizávamos uma leitura nova. Em nossos encontros para a produção dos dados desta pesquisa,
Newton reforça: “A Fernanda sempre deixou isso aberto para nós” (Newton, caderno 1),
referindo-se à escolha ou sugestão de repertório de estudo tanto nas aulas individuais quanto no
Conjunto de Flautas Doces.
Alexandre não cursou a Graduação em Música na Uergs no período em que realizei a
pesquisa; sua entrada na Uergs aconteceu por meio da participação no Conjunto de Flautas
Doces da Uergs, que integra a grade de atividades de extensão oferecidas à comunidade. Logo
em nossa primeira conversa ele explicou que não se considera um flautista doce, pois seu
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instrumento de maior estudo é o saxofone. Sua aproximação com o instrumento foi por meio
de sua esposa Sabrina. Ao acompanhá-la aos nossos ensaios, surgiu o convite para fazer parte
do grupo. Ao falar sobre o conhecimento que possui da flauta doce soprano, Alexandre explica:
“Eu não me aperto muito, apesar de não conhecer todas as notas e sustenidos e bemóis. Mas
eu não me aperto muito no dedilhado, eu me aperto mais no sopro, no fluxo de ar” (Alexandre,
caderno 1, p. 13). Embora atue como saxofonista profissionalmente, neste momento Alexandre
finaliza o curso de Graduação em Pedagogia e faz planos para ingressar no curso de Graduação
em Música. Sabrina e Alexandre contam que estudam juntos em casa e que Sabrina já o ensinou
um pouco de flauta contralto.

7.1.3

O desconhecido: a falta de conhecimento sobre instrumento
Entrei para o curso com a minha flautinha branca. Até hoje eu lembro. […] E foi
quando a Fernanda me apresentou o que era a flauta doce. O que tu podias fazer com
a flauta doce. Porque foi como tu disse [Sabrina], a gente não tem a noção do que é o
instrumento, [da potencialidade] de fazer as coisas com o instrumento. (Rodrigo,
caderno 1, p.7).

Sabrina, ao falar sobre a flauta doce, explica: “Eu acho que é muita falta de
conhecimento. Pelo menos na região em que eu estou, é falta de conhecimento da
potencialidade do instrumento. É minha percepção lá, né” (Sabrina, caderno 1, p. 10).
Ainda que a flauta doce soprano seja muito conhecida no Brasil, devido à sua versão
como um brinquedo de R$ 1,99, pela sua entrada no ensino escolar ou em projetos sociais, o
que chama a atenção é o vago conhecimento que se tem dela e a descrença sobre a possibilidade
de avançar em seus estudos. Eis um dos motivos pelos quais a flauta doce é uma segunda opção
para tantos estudantes que ingressam no curso de Música. Ainda no caso específico dos
participantes desta pesquisa, por acharem que já sabem tudo ou o suficiente sobre o
instrumento; por não conhecerem a própria família das flautas doces; por nunca terem tido
contato com um professor que fosse formado na área; pela falta de acesso a vídeos, concertos,
informações e estudantes avançados; pela ausência de uma cultura local para sua aprendizagem
e, também, pela falta de incentivo.
Embora a questão do “desconhecimento da flauta doce” não estivesse prevista na pauta
de abordagens dos nossos encontros, o assunto aflora em diversos momentos. “Mas eu nem
sabia que tinha flauta doce desse tamanho”, repete Newton a fala de um professor de música
que assistia ao nosso concerto de Natal. “As pessoas não sabem!”, exclama ele ao falar sobre o
desconhecimento da família das flautas doces. (Newton, caderno 1, p. 11).
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Durante nossa conversa, eu conto ao grupo o quanto chamou a minha atenção a fala do
diretor de escola que alertava a plateia sobre a importância da flauta. Sabrina, que conhece bem
o diretor, tendo sido também sua aluna, relembra que ele incentivava as alunas a tocar algumas
músicas com a flauta doce. Em determinado momento, Sabrina e duas colegas da orquestra
encontraram um arranjo da Suíte Fairy Queen de Purcell, que pensavam em fazer com apenas
três flautas em função de não terem a flauta baixo. Naquela época, a instituição era quem
emprestava os instrumentos para os estudantes e não tinha disponível o quarteto completo.
Embora o maestro tenha ficado empolgado com a possibilidade de as estudantes tocarem a suíte,
a ideia acabou morrendo ali mesmo por falta de conhecimento técnico. Mesmo subtraindo uma
das vozes, não havia alguém que pudesse ajudar a tocar flauta contralto, por exemplo, onde a
digitação das notas é diferente da soprano e da tenor. Embora na orquestra uma delas tocasse
flauta contralto, o maestro escrevia a transposição dos arranjos para que ela tocasse com a
mesma digitação da flauta soprano e tenor. Logo, não tinham autonomia para buscar novas
músicas e arranjos sem o auxílio de alguém que fizesse as transposições necessárias. Sabrina
conta que tempos depois as colegas passaram a estudar clarinete para tocar na orquestra
(Sabrina, caderno 1, p. 11).
Ainda que nem sempre verbalizada, a banalização da flauta doce é muito forte e
observada frequentemente em ações e comentários de outros instrumentistas. Como diz
Rodrigo, “a carga cultural às vezes tem um olhar muito preconceituoso com a flauta doce”
(Rodrigo, caderno 1, p. 10). Entretanto, Sabrina trouxe um fato curioso. Ela contou-nos como
foi surpreendida pela fala de um músico respeitado após um concerto nosso realizado em sua
cidade natal. Como ela explicou, foi quando ele veio falar de uma outra maneira sobre a flauta
doce. Além de assistir ao nosso concerto, ele contou que seu grupo conseguiu de antemão alguns
dos nossos arranjos, e, assim, tentaram fazer com um conjunto de sax ao qual ele integrava. Ao
questionar sobre como tinha sido tocar os arranjos que originalmente eram escritos para flauta
doce, ele disse que o grupo ficou muito admirado. Segundo Sabrina, os músicos imaginavam
que seria muito fácil tocar os nossos arranjos e que em apenas um dia eles conseguiriam “tirar”
tudo. Mas não foi o que aconteceu. Algumas músicas sequer conseguiram tocar.
Salvo as questões técnicas que diferem o sax da flauta doce e que poderiam favorecer
essa dificuldade, Sabrina conta que a fala desse músico aconteceu de outra maneira, com
respeito. Ele queria saber mais detalhes do instrumento, incluindo a curiosidade sobre o preço
deles. E uma de suas falas marcantes foi a seguinte: “porque a gente sabe que para tocar flauta
mesmo, não é qualquer um que toca”. E, após narrar este episódio, Sabrina conclui:
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E quando ele falou isso eu pensei “opa, as coisas estão mudando”. E isso é porque a
gente fez algum concerto em Estrela; porque tem vídeos nossos no YouTube, no
Face[book]. Aos pouquinhos, muito pouquinho, a gente vai mostrando o trabalho, vai
mudando algumas concepções (Sabrina, caderno 2, p. 14).

Um outro contexto em que a flauta doce também aparece com má fama e que é lembrado
nas discussões dos participantes é o caso da escola regular. Particularmente eu acredito que se
pode fazer um trabalho lindo e repleto de vivências musicais quando o professor tem uma
formação minimamente específica com a flauta doce. Por outro lado, o que muito acontece é
de profissionais que nunca estudaram o instrumento escolherem a flauta por ser aparentemente
fácil de ensinar. Na maioria das vezes, aprenderam a tocar sozinhos e não tiveram uma
orientação técnica. Em alguns casos, o instrumento é escolhido como um recurso quase que
único na sala de aula, onde a proposta é aprender melodias geralmente por imitação ou por
registro livre da sequência de notas e sem nenhum cuidado técnico e sonoro; outras vezes, é
praticado entre muitos estudantes de forma maçante, em uníssono e sem acompanhamento
harmônico. Assim, a má fama deve-se ao som irritante, desafinado e estridente que ela tem
nessas circunstâncias. A pergunta que fica é: Como gostar de um instrumento sem uma
referência sonora positiva dele? Se o professor não consegue produzir uma sonoridade
agradável, será que o aluno vai gostar de aprender? Da mesma forma, se o professor não
demonstrar uma paixão pelo aprendizado do instrumento, dificilmente os outros despertarão a
vontade de aprender por conta própria.
Na região onde Sabrina atua, a flauta doce tem um papel bem específico para muitos
professores. Ironicamente, ela diz: “Eles começam pela flauta doce, que é um instrumento de
começar. Aí depois podem tocar um instrumento de verdade” (Sabrina, E2). E esse é o
pensamento de muitos professores de música não apenas da região onde Sabrina atua. Certa
vez, um colega de área perguntou-me se eu teria algum aluno de flauta doce para indicar que
pudesse migrar para seu instrumento, que também era de sopro. Ao questionar o motivo pelo
qual ele achava que o aluno devesse mudar de instrumento, ele explicou que, do seu ponto de
vista, a flauta doce é muita restritiva profissionalmente. Depois, questionou-me quais seriam as
perspectivas profissionais que um aluno teria com ela.
Como professora de música de escola regular, além de tocar flauta doce com as crianças,
tenho o hábito de tocar também para elas. É uma forma que encontrei de tentar manter a atenção,
de despertar a vontade por aprender novas músicas, de desenvolver a percepção musical, de
falar sobre técnica e também fazer brincadeiras. Certa vez, ao tocar para uma turma de alunos
do ensino fundamental I, uma criança levanta mão e pergunta: “Profe, tu não podes me vender
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a tua flauta?”. Foi uma pergunta bastante inusitada. Olho para a criança com curiosidade e
pergunto o motivo. Ela então responde: “A tua flauta tem um som lindo! E eu também quero
tocar assim”.
Ao falar sobre o trabalho desenvolvido em uma escola regular da rede privada de ensino
que valoriza muito a música e que, mesmo antes da obrigatoriedade por lei, inseriu a disciplina
como integrante da grade curricular, Sabrina conta que, certa vez, em um encontro de grupos
instrumentais desta rede de escolas, onde naquele ano a sua escola sediava o encontro que é
realizado anualmente, ela levou para a apresentação de abertura trinta crianças flautistas.
Enquanto as crianças tocavam flauta doce, ela acompanhava a música com violão. Naquela
edição participavam oito orquestras de diferentes escolas da rede, com formações instrumentais
que agregavam violão, flauta transversa, saxofone, bateria, teclado, flautas doces, entre outros.
Embora o seu grupo não fosse considerado uma orquestra e, consequentemente, não tenha
participado do evento na íntegra, realizou a apresentação de abertura e foi muito elogiado pelos
regentes dos grupos participantes (Sabrina, E2).
Eram 30 alunos tocando flauta doce, afinados, com sonoridade, fazendo a duas vozes,
com uma harmonia diferente, sabe? Aí ele veio, elogia, [diz] que estava muito bonito,
que estava muito sonoro, [que] o som estava bonito, que estava afinado, e eles fizeram
a abertura e foram muito elogiados... inclusive, mais do que a orquestra […]. Aí fico
pensando, “opa”, bem devagarinho. É bom ouvir isso daí de gente que é reconhecida
na região, sabe? (Sabrina, E2).

A divulgação do trabalho musical que é realizado de maneira cuidadosa em sala de aula
torna-se muito importante para a construção de uma cultura local sobre a flauta doce. Sobre
isso, Newton explica que costuma fazer um projeto com suas turmas, tanto no Dia das Mães
quanto no final de ano, quando ele leva seus alunos para tocar na rua, em lojas, bancos. As
crianças saem com flauta e estante na mão para tocar e homenagear. Rodrigo, por sua vez, diz
que complementa suas aulas procurando vídeos no YouTube para mostrar a diversidade de
estilos musicais que a flauta doce permite. Ele lembrou de alguns que mostrou em 2018, tais
como a Meguro Recorder Orchestra da China, o professor Young-tai Liu, as gurias do Sendon
Sene, o grupo Quinta Essentia, os nossos vídeos do Tutti Flauta Dolce, formações em quarteto,
quinteto, orquestras de flauta doce e músicas que eles não estão acostumados a ouvir no dia a
dia e com flautas de tamanhos diferentes para conhecer a sonoridade. Também nas aulas ele
começou a levar a flauta tenor para produzir um contraste no som no momento de praticar os
arranjos que faz para seus alunos.
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7.1.4

“O tiro no coração” e a descoberta da potencialidade do instrumento
“Mas o amor, o tiro no coração, veio quando eu passei a tocar contralto” (Rodrigo,

caderno 1, p. 7). É assim que Rodrigo descreve o momento em que a flauta doce deixou de ser
apenas o instrumento que o permitia cursar a graduação para ocupar o espaço de seu
instrumento principal de estudo. Embora esta tenha surgido durante nossos encontros, após a
fala de Rodrigo, todos os participantes relataram o seu próprio momento de descoberta e paixão
pelo instrumento.
Desde 2007, quando comecei a lecionar flauta doce na Uergs, observava um grande
número de alunos que, ao ingressar no curso de música, optava por cursar flauta doce em razão
da ausência do seu instrumento de sopro. Assim, para muitos alunos do curso de Graduação em
Música da Uergs, a flauta doce era, além de um passaporte de ingresso ao curso de Música, um
período de constantes descobertas. E essa é a história narrada por Rodrigo. Iniciando o seu
segundo semestre no curso de Música, ainda na primeira aula, eu pergunto a ele se já havia
tocado alguma vez a flauta doce contralto, mas, assim como o caso de tantos outros tantos
estudantes, Rodrigo não a conhecia.
Mano, tem mais flautas além da pequenininha? […] Eu fazia parte da parcela de
pessoas que não sabiam ou não sabem da vasta família das flautas doces. (Rodrigo,
D).

Na mesma semana Rodrigo ligou para o Palácio da Música e encomendou sua flauta
doce contralto.
E daí, quando eu peguei e vi que o negócio era diferente, tinha um som mais
aveludado, a digitação ia ser totalmente diferente da soprano, aí que eu comecei a
ficar... “pô, pera aí, isso é diferente, dá para fazer mais coisas que aquilo que a gente
está acostumado a ver”. E dá para fazer bem. (Rodrigo, D).

Reconhecida por todos os integrantes do grupo, a paixão de Newton é pela flauta baixo.
Sua admiração pelo instrumento é tão grande que nos últimos anos ele vem tocando baixo na
maioria das músicas. No entanto, há um outro aspecto que é ressaltado por ele como
fundamental: o desafio de começar a fazer arranjos para a formação completa de flauta doce.
“E eu me lembro que às vezes o arranjo que eu escrevia nem ficava assim tão bom, mas foi um
desafio pra mim. Eu sempre escrevi para coro” (Newton, caderno 1, p. 8).
Com a elaboração de vários novos arranjos feitos por Newton e outras músicas sugeridas
por mim e pelos integrantes, o grupo foi encontrando a sua própria identidade. Com o tempo,
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fomos percebendo que nosso repertório, por exemplo, era composto na grande maioria de
músicas populares, de temas musicais eruditos cujas melodias eram facilmente reconhecidas
pelo público ouvinte, além dos temas de filmes, desenhos e jogos eletrônicos. Certamente o fato
de o grupo fazer parte de um curso de licenciatura foi decisivo para gerar este perfil musical,
além disso, como a maioria dos integrantes do grupo já atuava como professores de música,
cada um queria levar o grupo até o seu próprio local de trabalho. Logo, a escolha do repertório
deveria ser coerente e planejada especialmente para estes públicos.
A prática em grupo foi o que Sabrina definiu como sua paixão maior. De uma maneira
bastante emotiva e sob um episódio que eu mesma não lembrava, ela conta como foi o dia em
que eu a convidei para ingressar ao grupo.
Sabrina: Sabe que eu nunca me esqueço quando tu me convidou para entrar no grupo.
Eu saí anunciando pela cidade inteira!
Fernanda: É mesmo?
Sabrina: Tu lembra disso, né? [perguntando para o Alexandre]
Sabrina: Meu Deus, eu acho que era aniversário do meu pai. E eu tinha visto vocês
tocarem, não sei, ou acho que ouvi o ensaio. Eu não lembro o porquê, meu Deus. Foi
um movimento. Eu cheguei em casa, eu encomendei uma tenor. Eu fiz um movimento
em casa. Jesus! Eu não me esqueço disso. Aí demorou para marcar o ensaio para eu
poder vir. E aí eu não conseguia tocar nada, né? […] Mas eu lembro que eu liguei para
todo mundo e contei que eu ia tocar no grupo de flautas. (Sabrina, caderno 1, p. 9-10).

Como ela mesma expressou, o dueto que Rodrigo tocava comigo inspirou a sua troca de
instrumento no curso de graduação, mas foi a prática em grupo que a “fisgou” para que
assumisse de vez a flauta doce. Na sua perspectiva, a flauta tenor foi a sua porta de entrada no
grupo, uma vez que não tinha grande experiência com outras flautas, e, principalmente, o fato
de as flautas contralto e baixo diferenciarem-se na digitação das flautas soprano e tenor devido
à sua afinação e, até aquele momento, não terem sido estudadas por ela. Outro aspecto
importante é que os arranjos estudados naquela época apresentavam linhas melódicas fáceis de
serem executadas com a tenor e direcionavam a melodia principal para a flauta soprano. Esta,
por sua vez, precisava ser executada com muita expressividade e controle técnico, devido à sua
sonoridade ser mais aguda e muito aparente. Para ela, naquele momento sua melhor opção era
tocar a flauta tenor.
A experiência que Sabrina tinha com a flauta transversal lhe permitia a ela tocar a flauta
tenor com facilidade. Segundo ela, as duas flautas exigem uma grande quantidade de ar. “Eu
lembro que doía bastante a mão, mas eu achava o máximo sentir a vibração na ponta dos
dedos, porque na soprano tu não tens tanto essa percepção”, referindo-se à prática com a flauta
tenor (Sabrina, caderno 1, p. 16).
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Essa última reflexão de Sabrina faz Rodrigo recordar de outro momento que, segundo
ele, foi incrível: quando pela primeira vez percebeu que não estava mais concentrado e preso à
leitura e à digitação das notas, mas que tocava fluentemente. “A partir do momento em que tu
deixa de ser só tu e passa a ser uma coisa só, tu com o instrumento. A primeira vez que eu
estava tocando contralto, que eu senti a flauta inteira vibrando, assim, mano, deu um negócio
assim” (Rodrigo, caderno 1, p. 16).
A experiência de tocar em grupo foi vivenciada por Lucas desde a infância. Contudo,
ele explica que foi nos momentos de prática da flauta doce que ele teve acesso a um grande
número de músicas que não conhecia e que passou a gostar. Essas práticas foram vivenciadas
na Graduação em Música, por meio do Conjunto de Flautas Doces e também nos recitais de
meio e fim de curso, onde ele optou por fazer grande parte do repertório através da prática de
música de câmara. Na entrevista complementar, Lucas lembrou o quanto seu estudo individual
se tornou mais interessante a partir do momento em que passou a tocar com outras pessoas.
7.1.5 Compreendendo e significando o contexto
“O mundo da vida cotidiana” ou “o mundo comum a todos nós” são expressões utilizada
por Schütz (1979) para explicar as relações pessoais e como todas as ações sobre ou entre os
semelhantes são vivenciadas e compreendidas como “atitude natural”. Para o autor, “o mundo
da minha vida diária não é de forma alguma meu mundo privado, mas é, desde o início, um
mundo intersubjetivo compartilhado com meus semelhantes, vivenciado e interpretado por
outros; em suma, é um mundo comum a todos nós” (SCHÜTZ, 1979, p. 159).
A situação biográfica única em que me encontro dentro do mundo em qualquer
momento da minha existência é apenas, numa escala muito pequena, feita por mim
próprio. Sempre me encontro dentro de um mundo historicamente dado que, tanto
como mundo da natureza quanto como mundo sócio-cultural, existiu antes do meu
nascimento e vai continuar a existir depois da minha morte. Isso significa que esse
mundo não é só meu, mas é também o ambiente de meus semelhantes; além disso,
esses semelhantes são elementos da minha própria situação, como sou da deles.
Agindo sobre os outros e sendo afetado por eles, conheço esse relacionamento mútuo,
e esse relacionamento implica que eles, os outros, vivenciam o mundo comum,
essencialmente de um modo semelhante ao meu. (SCHÜTZ, 1979, p. 159-160).

Sabrina mostra-se afetada pelo relacionamento mútuo, pois nasceu e cresceu num
ambiente onde a música era bastante valorizada. “Minha veia é o violão, sempre foi. Minha
família toda é das cordas” (Sabrina, E2), assim ela explicou o quanto foi difícil decidir e
assumir que não seguiria mais estudando violão durante a formação acadêmica. Assim como
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explica Schütz (1979) ao referir-se sobre “o mundo que é compartilhado e não apenas seu”, é
possível observar que tanto as expectativas dela quanto as de sua família direcionavam para o
estudo do violão. Este, além de ser o primeiro instrumento estudado por Sabrina, era o que
aproximava seus familiares em muitos encontros.
Também o significado da flauta doce como “um instrumento chato, desafinado, bem
mal tocado” possivelmente não era apenas de Sabrina, pelo contrário, era uma percepção
comum às pessoas ao seu redor e que pode ser observado, por exemplo, no momento em que
os estudantes eram orientados pelos seus primeiros professores de música a escolher outros
instrumentos para seguir estudando música. A flauta doce representava para estes apenas um
começo. Quem estuda música ou acompanha alguém que estuda sabe que o começo do
aprendizado com um instrumento de sopro costuma ser desafinado e, por vezes, cansativo de
se ouvir.
Assim, na primeira vez que Sabrina ouviu de perto um diálogo musical bonito e que
lembrava o som da flauta doce, não podia acreditar no que ouvia. Suas referências sonoras sobre
o instrumento não pareciam corresponder com o que estava sendo executado. Além disso, a
falta de conhecimento e o baixo prestígio do instrumento foram resultados da ausência de
professores especialistas em flauta doce em sua região; logo, como menciona Schütz (1979),
constituíram “o mundo historicamente dado” perpetuado, possivelmente, pelos professores de
Sabrina e pelos professores de seus professores.
Este acontecimento foi decisivo e marcou a vida de Sabrina, fazendo com que ela
repensasse a sua formação acadêmica e profissional. Como explica Josso (2010a), foi um
momento charneira, tão significativo, que mudou o rumo de sua história. A autora explica que,
“nos momentos-charneira, o sujeito confronta-se consigo mesmo. A descontinuidade que vive
impõe-lhe transformações mais ou menos profundas e amplas” (JOSSO, 2010a, p. 70).
Acreditando naquele momento que essa poderia ser uma oportunidade única de estudar flauta
doce, e assim levar este conhecimento para a sua cidade, Sabrina trocou a ênfase de estudo e
passou a cursar flauta doce. Foi também em razão desta importante decisão e mudança em sua
vida que, um ano depois, Sabrina ingressou no Conjunto de Flautas Doces da Uergs e viveu
todas as demais histórias narradas nesta pesquisa.
Desvendar o mistério das notas musicais, entender a lógica do dedilhado e conseguir
executar pequenas melodias foi o que motivou Newton a explorar a flauta doce. Isso aconteceu
ainda no período da infância e marcou uma época de sua vida em que, ao viajar com seus pais
e irmãos para São Paulo, encontrava-se com o restante de sua família, sua avó, seus tios paternos
e seus primos. Segundo ele, as viagens aconteciam quase sempre nas férias escolares, no
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período que antecedia o Natal, o que, para as crianças da família dele, costuma ser um período
muito alegre, pois juntam-se as férias, as comemorações natalinas, as trocas de presentes e a
alegria de poder brincar com outras crianças da família.
De maneira articulada com o pensamento de Paul Ricoeur, que por sua vez explica a
natureza tridimensional das narrativas em relação ao caráter temporal da experiência, (passado,
presente e futuro), Abrahão (2006) entende também “a narrativa autobiográfica em uma tríplice
dimensão: como fenômeno (o ato de narrar-se reflexivamente); como metodologia de
investigação (a narrativa como fonte de investigação); como processo (de aprendizagem, de
autoconhecimento e de (re)significação do vivido)”.
Nesse sentido temporal tridimensional apresentado por Paul Ricoeur e enfatizado por
Abrahão (2011), em que a narrativa “rememora o passado com olhos do presente e permite
prospectar o futuro”, tal como um momento de “ressignificar o vivido” (ABRAHÃO, 2011, p.
166), Newton conta que, embora na infância não tivesse estudado formalmente a flauta doce,
ela o acompanhou em diferentes momentos de sua vida, não correspondendo apenas em uma
função lúdica, mas sendo um recurso utilizado mais tarde em suas atividades profissionais.
Entretanto, Newton reconhece hoje que foi apenas em seu segundo ingresso na graduação que
conseguiu empenhar-se por maior dedicação ao instrumento. Neste período, além de aprimorar
suas habilidades práticas, desenvolveu uma dinâmica de arranjar para flauta doce, produzindo
muito material exclusivo para o Conjunto de Flautas Doces da Uergs e arranjando também para
seus próprios alunos.
Após outros rumos que sua vida tomou, ao morar fora do país, ter outras experiências
de vida e práticas musicais, Newton encontra um novo significado para a flauta doce. Neste
momento, suas habilidades com a prática da flauta doce são potencializadas e a prática no
conjunto passa a ser uma realização pessoal.
O primeiro contato que Lucas teve com a flauta doce foi por meio de seus brinquedos.
Entre os carrinhos que gostava de empurrar, lá estava também a flauta doce. Mais tarde, ao
chegar ao Rio Grande do Sul, entre outras opções, escolheu a flauta doce. “Tu vais precisar
estudar bastante em casa”, disse sua professora, palavras que ele nunca esqueceu e que o
impulsionaram a estudar mais e mais. Sentindo-se desafiado, em pouco tempo Lucas alcança o
nível técnico dos colegas mais adiantados de sua escola. Ele não era mais apenas o estudante
novo que se destacava pelo seu sotaque nordestino e pela sua cultura. Naquele contexto, a
superação do conhecimento e da habilidade musical permitiram que ele se sentisse incluído no
grupo, estando em posição de igualdade em relação às demais crianças que frequentavam as
aulas de música desde o início daquele ano (Lucas, E3, D).
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Lucas lembra bem das suas duas primeiras apresentações musicais com o grupo e do
quanto todas crianças se sentiam realizadas. A primeira foi para um juiz da cidade, e a segunda
para o prefeito, onde, nesta oportunidade, executou sozinho na flauta doce o hino da cidade de
Montenegro. Mesmo sendo criança, este novo lugar representava para Lucas também um novo
começo de vida, com mais oportunidades em relação ao que era oferecido em sua cidade natal.
O reconhecimento das outras pessoas pelo que sabia fazer de melhor e a alegria de se apresentar
com a flauta doce foram certamente como um combustível, um incentivo para que Lucas e seus
colegas continuassem estudando e aprendendo o instrumento. Ainda que as apresentações
narradas não tenham sido exatamente realizadas nesta ordem temporal, certamente foram as
mais significativas neste período de sua vida.
A lembrança mais remota que Rodrigo tem com a flauta doce aconteceu em sua
adolescência. Foi durante a sétima série, quando ainda morava no Paraná e adquiriu uma flauta
com o intuito de participar de um grupo de estudos que nunca aconteceu. Entretanto, junto da
flauta havia uma bula contendo explicações acerca do dedilhado e pequenas melodias descritas
através de desenhos explicativos. Se aprender flauta doce sozinho parecia desafiador e
cativante, isso durou apenas o tempo de Rodrigo conseguir executar algumas músicas inteiras
e em seguida perder o interesse.
Não tendo oportunidade de estudar flauta doce durante o período escolar, o instrumento
ficou guardado e somente voltou a fazer parte de sua vida quando Rodrigo ingressou no curso
de Graduação em Música. Esta, por sua vez, não foi uma opção natural, mas uma consequência
da ausência do oferecimento do trompete ou da flauta transversal, instrumentos que ele estudou
em paralelo à escola, a partir da sétima série.
Josso (2008a)11 defende que, ao pesquisar por meio dos processos de formação em
grupo, cuja experiência permite “misturar um trabalho de partilha e de confrontação entre as
nossas heranças pessoais e sociais com as outras pessoas”, cada história individual narrada
insere-se num contexto maior, social, cujas histórias de uma família, por exemplo, “possuem
similaridades com a história das demais pessoas que ali estão”, através de seus hábitos culturais
ou sociais. Nesse sentido, em toda história sempre há uma parte singular e outra coletiva; em
outras palavras, é sempre um processo singular plural (JOSSO, 2008a, p. 19).
Tal como o sentido singular plural apresentado por Josso (2007, 2008a,2008b, 2010a,
2010b), o mesmo fato vivido na história de Rodrigo, cuja infância passou no Paraná, repete-se
na vida de Alexandre, que viveu sempre no Rio Grande de Sul. A semelhança está justamente

11

Entrevista concedida por Marie-Christine Josso a Eggert e Peres em 29 de abril de 2008.
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no contexto social e cultural em que suas famílias se encontravam inseridas. Ainda que eles
morassem em locais que permitissem outras experiências musicais, a flauta doce não era uma
opção de estudo devido à falta de professores e de uma cultura local que não propiciasse a sua
valorização. Assim, o desejo de fazer música e a curiosidade acerca do funcionamento do
instrumento impulsionaram Rodrigo e Alexandre, seguindo a bula explicativa, a aprenderem
sozinhos as suas primeiras músicas com a flauta doce.
Em nossas conversas, Rodrigo admitiu que não gostava do som que conseguia produzir
com a flauta doce. Para ele, perceber que “existe, sim, um jeito certo de tocar” foi decisivo para
despertar sua atenção nesse novo instrumento. Se no primeiro momento parecia triste ter de
investir tempo e dinheiro em algo que não era de seu interesse, não demorou muito para que ele
adquirisse, ainda no primeiro ano de graduação, todas as flautas que seriam estudadas no curso.
Esta transformação mostra que tocar flauta doce ganhou um novo significado para Rodrigo, e
o investimento na aquisição de novos instrumentos foi uma consequência dos novos valores
atribuídos à aprendizagem musical.
Embora numa dimensão afetiva a flauta doce ocupasse um papel de destaque na vida de
Lucas, no momento de sua matrícula para cursar a graduação, ele ainda não sabia qual
instrumento escolher. Diferentemente de Newton e Rodrigo, ele não precisou fazer a prova
específica anterior ao vestibular, e isso pode ter contribuído para sua indecisão. Por outro lado,
naquela época ele não tinha contato com outros flautistas e não vislumbrava um maior
conhecimento com a flauta. A conclusão só chegou quando a secretária do curso perguntou a
ele: “Mas será que tu já sabes tudo da flauta doce?”.
Durante nossos encontros para a pesquisa, ele reconhece como assertiva a decisão de
escolher a flauta doce e o quanto as suas habilidades práticas e conhecimentos musicais teóricos
foram ampliados. Em suas narrativas, Lucas conta que seus próprios colegas universitários é
que lhe deram o retorno, dizendo que esperam algum dia também alcançar em seus próprios
instrumentos a habilidade atingida e demonstrada por ele em seu recital de formatura.
É interessante observar o início da vida musical de cada participante da pesquisa, seu
conhecimento sobre a flauta doce, seu percurso de vida e como suas escolhas definiram sua
trajetória profissional e pessoal. O trabalho a partir da narração das histórias de vida ou em
outros termos nas histórias centradas na formação, conforme Josso, oportuniza o confronto
consigo mesmo a partir da reflexão. Estas são realizadas na perspectiva de evidenciar e
questionar as heranças, a continuidade e a ruptura, os projetos de vida, os múltiplos recursos
ligados às aquisições de experiências, no momento em que faz (pensar, imaginar, sensibilizar,
apreciar, e amar); “permite estabelecer a medida das mutações sociais e culturais nas vidas
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singulares e relacioná-las com a evolução dos contextos de vida profissional e social” (JOSSO,
2007, p. 414).
Assim como o momento em que Sabrina descobriu o som da flauta doce e se apaixonou
pelo instrumento, cada integrante da pesquisa reconhece também o seu próprio momento de
transição, “o tiro no coração”, como exprime Rodrigo, que permitiu com orgulho se sentir
verdadeiramente um flautista doce. Este é um momento charneira vivido por cada participante
desta pesquisa.
Ao romperem as suas concepções sobre a flauta doce, mudaram também a percepção de
tantas outras pessoas que, a partir deles, puderam conhecer a flauta doce com uma sonoridade
agradável e com uma perspectiva de continuidade de estudos. E, como uma bola de neve que
ao rolar montanha abaixo vai aumentando o seu tamanho, estas pessoas, por sua vez,
influenciam também nas relações culturais de outras pessoas. O próprio Conjunto de Flautas
Doces da Uergs tem esse como um de seus objetivos desenvolver e fortalecer as relações das
pessoas com a música.
Como argumenta Abrahão (2006), no emprego do método (auto)biográfico, ao
rememorar e narrar acontecimentos de sua vida, as pessoas ressignificam os fatos vividos.
Nessa perspectiva, enquanto os participantes narram suas histórias de vida e suas memórias
musicais sobre a participação no Conjunto de Flautas Doces da Uergs, estão também refletindo
e produzindo novos significados para os fatos relatados. Nesta pesquisa, sendo a produção das
narrativas realizada em grupo, enquanto narram suas próprias histórias, os participantes
despertam também em seus colegas novas recordações, reflexões e significações acerca da
temática narrada. Isso aconteceu com Rodrigo quando, ao ouvir Sabrina falar sobre a facilidade
que sentia em tocar flauta doce tenor, recordou também do momento em que percebeu que sua
habilidade de tocar flauta doce fluía de tal maneira que o instrumento parecia ser uma extensão
de seu próprio corpo.
Os arranjos que Newton elaborava a cada aula de flauta doce enquanto era meu aluno
na graduação despertaram nele uma vontade de ir além dos objetivos propostos na disciplina.
No momento em que descobriu que conseguiria tocar flauta doce baixo, por exemplo, os
arranjos também foram ampliados, elaborados com maior exploração deste instrumento, o que
permitiu maior destaque para esta linha melódica em muitos de seus arranjos.
Mesmo participando da orquestra por alguns anos, somente quando tentou tocar com
suas colegas um arranjo da suíte The Fairy Queen, de Purcell, é que Sabrina percebeu que as
flautas soprano e contralto não possuíam a mesma afinação. Na realidade, para ter esses
instrumentos na orquestra, o professor elaborava a transposição da partitura para que os alunos,
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mesmo sem conhecimento específico da digitação da flauta contralto, pudessem tocá-la com a
mesma digitação da flauta doce soprano, já conhecida por eles. Essa é uma prática bastante
utilizada em grupos de instrumentos de sopro/metais, mas não é uma prática usual com a flauta
doce. Pela sua tradição de ensino, a tendência é que os alunos aprendam a tocar flauta doce da
mesma forma que aprendem a falar um novo idioma, ou seja, pensando diretamente nas
palavras, nos códigos de comunicação daquela nova linguagem, ou, no caso da flauta doce,
memorizando os novos dedilhados conforme a afinação do instrumento.
Entretanto, não cabe aqui avaliar o trabalho desenvolvido naquela situação, mas
observar, pela narrativa de Sabrina, quais eram as alternativas encontradas por professores e
estudantes para tocar flauta doce e fazer música em grupo. Cabe ressaltar que, mesmo sem
professor específico do instrumento, notadamente havia esforços para que os alunos tivessem
experiências musicais e artísticas em sua formação. A admiração que Sabrina sente por este
professor e por outros com quem conviveu na infância e na fase adulta e a sensação de
realização pela oportunidade que teve em estudar música e participar de todas as atividades que
permeavam a prática em grupo apareceram em muitos momentos de nossos encontros de
pesquisa.
A vivência de prática em conjunto esteve muito presente durante a vida escolar de
Sabrina e também de Alexandre. Entretanto, foi a possibilidade de tocar em grupo no Conjunto
de Flautas Doces da Uergs que, paralelamente às aulas de instrumento na graduação, fez toda a
diferença para que Sabrina se considerasse verdadeiramente uma flautista doce. De maneira
semelhante, Lucas lembra que foram as práticas em grupo que o motivaram a estudar mais em
casa. Alexandre, por sua vez, sente prazer em tocar e estar na companhia das pessoas do grupo.
Tal como explicado por Schütz (1979), é no convívio face a face com os músicos que Sabrina
se sente convicta de sua opção pelo instrumento e que Lucas, Alexandre, Newton e Rodrigo se
motivam estar juntos para aprender e tocar cada vez mais.

7.2

SIGNIFICANDO A PARTICIPACÃO NO GRUPO DE FLAUTAS DOCES
Durante o primeiro semestre de 2015, com a nova formação de integrantes,
mantivemos nossos encontros a cada quinze dias e divididos entre Montenegro
– na Fundarte ou casa dos meus pais – e Ivoti, na escola de uma das integrantes.
Neste primeiro semestre, parte do repertório estava voltado para os recitais
de formatura de Newton e Rodrigo. As músicas eram escolhidas pelos
formandos e arranjadas ou rearranjadas conforme a demanda de flautas.
Nossos encontros de ensaios iniciam à medida que um integrante chega.
Então começamos a conversar, organizar o material até que todos estejam
presentes. Este é um momento importante, assim como o lanche final. Cada
um vai contando suas novidades, trazendo suas ideias, contando piadas, enfim.
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De maneira geral, não procuramos afinar os instrumentos logo ao início da
primeira música. Isso costuma acontecer depois de tocarmos uma ou duas
vezes uma determinada música e sentirmos as flautas aquecidas. Como a
afinação da flauta doce está muito relacionada com a pressão de ar utilizada
por cada flautista, ficaria difícil mesmo de afinar com o instrumento ainda frio,
e é importante que todos se escutem enquanto tocam para afinar. Outro aspecto
importante a considerar é que, devido à maturidade que o grupo foi
desenvolvendo, houve uma melhora progressiva na sonoridade.
Todos os integrantes costumam sugerir músicas e arranjos para serem
ensaiados no grupo. Newton, por possuir uma grande habilidade com as
ferramentas de edição de partituras e também por ter uma grande experiência
como arranjador, é quem mais traz arranjos para serem experimentados no
grupo. Algumas músicas são adaptações de arranjos vocais feitos para coro a
quatro vozes, outros são feitos especialmente para o grupo de flautas.
Para aquecimento do instrumento, normalmente iniciamos o ensaio com
uma música já conhecida. Tocamos, revisamos andamento, relembramos
algumas marcações como fraseado, estudando alguma passagem difícil,
marcando diferentes articulações e juntamos novamente as vozes.
Durante o ensaio das músicas, todos podem opinar sobre a execução.
Vamos experimentando as sugestões e agregando muitas delas à prática.
(Fernanda, 2015, D).

7.2.1 Aprendizagens musicais
A cada nova música em estudo acontece uma disputa para decidir com qual
flauta cada um ficará. Nosso combinado é que todos passem a tocar todas as
flautas da família para que desenvolvam a fluência em todas elas. Newton e
Rodrigo já possuem uma grande fluência com todas as flautas. Newton
frequentemente mostra com orgulho o quanto se sente seguro com a flauta
baixo, que, segundo ele, já possuía uma boa leitura em clave de fá. Sabrina,
que está iniciando a leitura nesta clave, opta pela flauta baixo para estudar com
mais intensidade este instrumento. (Fernanda, 2015, D).

Enquanto os participantes discutiam e narravam com muita emoção o momento em que
descrevem ter percebido a sua paixão pelo instrumento, um outro aspecto que também não
estava previsto foi mencionado: tratava-se de suas aprendizagens através da prática musical da
flauta doce; do Conjunto de Flautas Doces da Uergs e também de outras situações vividas por
eles com o instrumento.
Rodrigo é quem abre esse parêntese durante a conversa e explica que a flauta doce
trouxe para sua vida muitos “benefícios”. Nesse momento, ele faz uma comparação com outras
vivências que teve tocando flauta transversa e trompete em orquestras estudantis e
enfaticamente explica que em nenhum desses lugares conseguiu evoluir tanto em questão de
leitura musical, de dinâmica de grupo e organização de ensaio. Ao ouvir sua reflexão, Newton
complementa: “É que não tinha muito desafio, né?”. E Sabrina, com um olhar de quem sabe
bem o que os colegas querem dizer, continua: “Tu tocas em bloco”. Referindo-se a um grupo
maior, onde, nestes casos, cada naipe de instrumento geralmente é representado por mais de um
músico, e assim, quando alguém erra, terá o apoio do colega que acerta e que dá confiança para
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seguir, o que, em pequenas formações, como no caso do Conjunto de Flautas Doces, não
acontece. Neste segundo caso, como ela explica, “cada um é enormemente responsável pela
sua parte musical”, precisa estudar muito para tocar com segurança, e, se ainda assim houver
erro, este possivelmente ficará em evidência.
Logo em seguida, Rodrigo diz que acredita ser muito difícil a evolução sem desafios
individuais e complementa: “A minha leitura subiu de nível de um jeito muito assustador depois
que eu comecei a tocar flauta no grupo”. Ele lembra ainda o momento em que aprendeu a ler
em clave de fá em função da necessidade de aprender a tocar flauta baixo.
Os professores vinham sempre cobrando que tem que saber ler em clave de fá! Tem
que saber ler em clave de fá! [repetiu enfaticamente] Só que tá, quem vai me ensinar
a ler em clave de fá? A Fernanda me ensinou a ler em clave de fá! “Vamos pegar o
baixo?” [Fernanda disse], “Beleza!”, eu respondi. (Rodrigo, E1, D).

Considero importante explicar que, no decorrer das sete disciplinas sequenciais de flauta
doce oferecidas no curso de Graduação em Música da Uergs, independentemente do nível de
conhecimento técnico de cada aluno, a minha intenção como professora de instrumento é que
todos os estudantes pratiquem as flautas sopranino, soprano, contralto, tenor e baixo. Quando
os estudantes não possuem familiaridade com o instrumento, normalmente o estudo inicia no
primeiro semestre apenas com a flauta doce soprano, e, a partir do segundo semestre, além desta
que é desenvolvida também em todos os demais semestres, passamos a inserir o estudo das
demais flautas doces. Portanto, no momento em que o aluno opta por estudar flauta doce, a
leitura musical será desenvolvida tanto na clave de sol quanto na de fá. Outro ponto a considerar
é que, com a alteração do Plano Pedagógico de Curso (PPC), a partir de 2019 a disciplina de
instrumento musical foi contemplada com um semestre a mais, totalizando oito semestres, o
que certamente contribuirá para o desenvolvimento musical e fluência no instrumento
considerado principal de estudo.
Newton faz também uma observação sobre o seu desenvolvimento musical a partir do
momento em que começou a estudar flauta doce. Para ele, o instrumento permitiu maior
fluência na leitura musical, especialmente nas questões rítmicas. Newton descreve sua
formação musical por meio de três diferentes vivências. A primeira delas relaciona-se com a
prática vocal, onde aprendeu na prática sua profissão como regente; a segunda por meio do
estudo de trompete, e a terceira por meio da flauta doce. “Tudo o que eu tenho eu aprendi na
prática. Mas trompete e flauta doce foram muito importantes, eu aprendi muito com a Fernanda
e com os outros professores que eu tive” (Newton, caderno 1, p. 4).
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Foram inúmeras as vezes em que escutei de alunos e professores o quanto a flauta doce
contribuiu para a aquisição de leitura musical ou para a fluência desta. Também observava os
alunos oriundos de outros instrumentos musicais que, ao ingressarem na classe de flauta doce,
ficavam admirados com seu rápido progresso, com o “milagre da flauta doce”, como se os seus
instrumentos anteriores não proporcionassem o mesmo aprendizado. Procurando encontrar uma
resposta para esta questão através de um olhar pedagógico, percebo algumas possíveis razões para
isto acontecer. Uma delas está relacionada com uma tradição da forma como este instrumento é
ensinado, onde a leitura musical é realizada paralela e constantemente ao estudo técnico do
instrumento. Uma outra razão é que, no momento em que iniciam o estudo de um novo
instrumento, a barreira técnica a ser superada, neste caso a flauta doce, exige que as leituras sejam
mais fáceis, permitindo um novo recomeço de trabalho tanto do instrumento quanto da leitura
musical. Dessa forma, ao mesmo tempo em que o aluno avança na destreza técnica do
instrumento, consegue amadurecer e retomar conteúdos que poderiam estar mal resolvidos, como
o caso da identificação instantânea de padrões rítmicos ou do estudo de uma nova clave musical.
Por ser um instrumento melódico, a flauta doce permite que o aluno se concentre
também na sequência de intervalos melódicos que está tocando, diferentemente de um
instrumento harmônico, que exige uma concentração simultânea a mais elementos, como o
acompanhamento de uma melodia com muitas notas executadas simultaneamente. Por fim, o
estudo progressivo deste instrumento direciona para uma constante retomada da construção de
leitura no momento em que o aluno passa a estudar as diferentes flautas doces da família, ou
seja, ao passar da flauta doce soprano para a contralto, existe uma nova digitação a memorizar;
da contralto para baixo, há a leitura de uma nova clave musical, por exemplo. Nesse processo,
é necessário reduzir o número de dificuldades de leitura para que o aluno assimile a nova
digitação do instrumento ou mesmo a troca de clave, tornando-se esta uma oportunidade para
revisar paralelamente e de forma gradativa questões básicas de leitura musical.
Sobre aprender na prática, Rodrigo reforça que a experiência de tocar no Conjunto de
flautas doces trouxe também outros tipos de aprendizados relacionados à própria prática da
música de câmara, tais como a forma de estudo em grupo, o que fazer diante da dificuldade
técnica, a escolha de repertório musical, a postura e o posicionamento para tocar, a forma de
organização do grupo e, por fim, a experiência de compartilhar ideias e estas serem acolhidas,
o que nem sempre é possível em grupos de grande formação.
Ainda sobre a prática no Conjunto de Flautas Doces, Lucas reforçou o quanto a
convivência no grupo permitiu que ele aprendesse com a experiência dos seus colegas flautistas.
Ele lembrou de algumas vezes que os colegas compartilhavam as suas experiências
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profissionais e assim motivavam uns aos outros a experimentarem também tais atividades em
seus locais de trabalho.
7.2.2 Relações humanas
Durante uma música e outra, é comum saírem piadas, normalmente realizadas
por Newton e Rodrigo, que quebram completamente o clima de concentração,
mas que trazem uma grande leveza para o encontro e, quando percebemos, já
estamos há duas ou três horas ensaiando. (Fernanda, 2015, D).

O aprendizado de tocar em grupo ultrapassa o conhecimento musical, tornando-o, como
explica Lucas, uma experiência de vida. Por meio do Conjunto de Flautas Doces, ele pôde viajar
e conhecer novas cidades e estados e se apresentar para diferentes públicos, tanto para crianças,
adultos, professores de música e pessoas idosas. Também foram realizados concertos em asilos,
nos encontros da Abem, Isme, Fladem e Seminário de Arte e Educação da Fundarte.
Em relação às oportunidades que surgiram pelo fato de ele tocar flauta doce, Lucas
lembra que, ainda no período escolar, frequentemente era convidado a participar de momentos
cívicos, abertura de feira científica, dentre outros eventos que era chamado para tocar alguma
música. Assim, sentia-se valorizado pelo que sabia fazer. Nessa época, ele estudava no CIEP e
cursava o Novo Ensino Médio Politécnico, cuja grade de atividades contemplava uma disciplina
chamada de seminário integrado. Nesta disciplina, os estudantes podiam desenvolver projetos
de pesquisas em áreas de possível interesse profissional, e, no caso de Lucas, os temas
escolhidos para pesquisar sempre se relacionavam com a música.
E, com muito orgulho, Lucas conta: “Por tocar flauta doce eu consegui um bom
emprego, eu conquistei muitas coisas, inclusive bens materiais” (Lucas, D). Após isso, segue
contando como conseguiu seu primeiro emprego como professor em uma instituição que
oferece atividades culturais e educativas para crianças no contraturno escolar.
7.2.2.1 O que move a participação no grupo
De repente, Rodrigo faz o seguinte comentário: “A gente faz um investimento em que o
retorno não é financeiro. É pessoal” (Rodrigo, E1). Aproveito então seu comentário para trazer
uma nova questão sobre o que move a participação de cada um deles no grupo. Neste momento,
Sabrina olha para Alexandre e diz: “O Ale sabe o quanto mudou a minha vida. Não a minha
vida, mas a tua também” [referindo-se a ele]. E Alexandre responde: “Tanto que tu compraste
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a flauta contralto de madeira, que hoje em dia não é fácil ter”. “É um investimento!”, responde
Sabrina. Explicando que no momento que chegou próximo ao final do curso sentia um desejo
forte de ter uma flauta de madeira (Sabrina, E1)
Em seguida, Newton exclama: “Eu penso naquela coisa: ‘Por que eu toco flauta?’.
Porque eu gosto, dá prazer. E o que eu acho é que o prazer vem quando você gosta de alguma
coisa e costuma investir naquilo. Vamos comprar flauta doce, vamos fazer o suporte. E isso me
envolve” (Newton, E1).
A gente se envolve com essa coisa, sabe? De investir naquilo que você gosta. Então
você quer ter a melhor flauta. No meu trabalho de música, por exemplo, eu tenho a
melhor caixa de som, o melhor microfone, porque eu sei que precisa, que isso é
importante. Eu trabalho, então eu tenho que ter o melhor. Que funcione, que seja
prático. E precisa ter qualidade. Mesma coisa é a flauta. Então, esses dias eu estava
pensando: Nossa, já tenho 4, 5, 6 [contando em voz alta], já tenho 7 flautas. Eu vou
conseguir todo o quarteto de madeira. Vou fazer isso! (Newton, E1).

Neste momento, os planos surgem, e Sabrina já diz querer investir em uma flauta tenor
de madeira. Segundo ela, o que move a sua vinda ao grupo e todo o seu investimento é fazer
música e, por consequência, o convívio que tem com os colegas. Rodrigo, muito atento,
complementa, explicando que, em sua opinião, se fosse apenas pelo convívio, nós poderíamos
ter sem fazer música, mas o que nos liga é o ponto em comum que é sermos flautistas doces,
professores de música, e, “acima de tudo, se performar com a flauta doce” (Rodrigo, E1).
Sobre esta questão, Lucas explica que até as conversas informais entre os integrantes
são momentos de aprendizagem e incentivo para sua permanência no grupo. Ele explica que o
aprendizado constante que o grupo proporciona aos participantes vai além de fazer música. “E,
no momento que tu compartilhas alguma coisa da tua vida, tu aprendes também” (Lucas, E4).
Lucas lembra também do projeto de extensão universitária que coordenei, que visava
oportunizar a pessoas da comunidade de Montenegro aprender a tocar flauta doce, do qual
Rodrigo e ele participaram. O projeto durou um semestre, teve como sede a escola CIEP de
Montenegro, oportunidade em que a flauta doce foi divulgada, assim como a importância da
formação de novos flautistas. Além disso, um aspecto importante foi que, na metodologia
utilizada para ensinar flauta doce em grupo, priorizávamos as músicas arranjadas para duas ou
mais vozes, oportunizando assim a prática em conjunto. Lucas e Rodrigo atuaram como
monitores voluntários do projeto.
Newton reforça que a realização pessoal de pertencer a um grupo é também motivadora.
Ele lembra que às vezes é difícil para a família entender o tempo que demanda participar de um
grupo como este e também os gastos que gera com viagens e aquisições de instrumentos.
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Mas é a única coisa que eu estou fazendo que me dá prazer, me dá muita vontade de
tocar em um grupo. Porque é diferente de reger um coral, onde tu tens que passar
notinha por notinha, e leva dois ou três meses para chegar no resultado. Aqui a gente
vai. Eu faço isso, gasto uma grana legal, mas eu faço isso com o maior prazer.
(Newton, E1).

Desafiar-se é um motivo que aparece muito na fala dos participantes da pesquisa. Para
Newton, por exemplo, além de ter de aprender um novo instrumento, fazer os seus próprios
arranjos para flauta doce foi também o que o desafiou e, assim, motivou sua permanência no
grupo. “Há dois anos eu não tocaria, nem pensar conseguiria tocar esse repertório que fizemos
hoje” (Newton, E1). Ele reforça, então, a importância da convivência no grupo, tanto de estudos
como de outras atividades (passeio, jantas) que são realizados no grupo. “E isso faz com que a
gente estude e vá trabalhando, vá tocando. E vai saindo assim naturalmente. E é isso que eu
gosto” (Newton, E1).
Sabrina então resume seu sentimento de participar no grupo: “Parece que a gente vem,
mas a gente toca para sentir, para ouvir música. Não é matemático, não é uma obrigação. É
um prazer. É curtir aquele momento” (Sabrina, E1).
Alexandre, que estava bastante tempo em silêncio, somente observando o que os outros
contavam, diz: “Eu gosto de tocar! Não sou um flautista, mas gosto de tocar. Mas
principalmente eu gosto de vir para os ensaios por causa da companhia de vocês. Não é querer
puxar o saco, mas eu me sinto muito bem aqui com vocês, sabe? São amizades que eu vou levar
no coração” (Alexandre, E1). Alexandre complementa dizendo que o fato de acompanhar
Sabrina também foi um motivo que impulsionou sua participação no grupo, mas que ter a nossa
amizade fez toda a diferença.
Newton concorda com Alexandre e diz que, para ele, a amizade construída entre os
integrantes do grupo é outro motivo para continuar participando. “A gente ainda não teve uma
briga feia, e isso prova que a gente tem certa química em relação a isso” (Newton, E1). Após
isso, retoma o assunto sobre o tempo que é gasto com longas conversas entre uma música e
outra e diz: “A gente passa tanto tempo sem se ver que, quando a gente se encontra, precisa
conversar”. E Sabrina então continua:
Dos meus quase 10 anos de orquestra, sempre estive nessa configuração do “você
chega, você não fala, você só toca”. Tu tens um maestro na tua frente, então ele
apontou pra ti, você sabe, porque tu estás falando demais. Então tu ficas quietinho, só
vai tocar e não vai falar o ensaio inteiro. Então é prazeroso estar no ensaio, porque
também a gente não discute só coisas sobre música, sobre flauta, mas também sobre
aula, coisas paralelas que deixam o ensaio mais gostoso. E, na hora de tocar, vale a
pena tocar, porque a gente toca de verdade (Sabrina, E1).
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Pensando no futuro, Newton explica: “Talvez a flauta, a música, vai ser sempre uma
válvula de escape para as minhas coisas” (Newton, E1). No momento em que fazer música no
trabalho representa uma tensão para Newton, um desgaste no sentido da responsabilidade para
que tudo sempre saia perfeito como o planejado, ir para Montenegro e fazer música é a forma
que encontrou de relaxar, de se sentir em paz.
7.2.2.2 Momento presente: distâncias percorridas
Nosso segundo encontro para o grupo de discussão aconteceu em Taquara, no dia 27 de
julho de 2018, na igreja IECLB, local em que Newton trabalha. Por amizade e também pelas
inúmeras parcerias que Newton realiza com a comunidade local, levando seus grupos para
participar dos cultos, o pastor desta comunidade costuma disponibilizar a igreja para que
Newton ensaie com os seus grupos. Assim, aproveitando este espaço, planejamos com muita
antecedência um grande ensaio, seguido de uma rodada de grupo de discussão da minha
pesquisa. Este encontro aconteceu durante as férias de inverno de 2018.
A nossa programação para este dia estava realmente intensa e bem planejada. De manhã
ainda cedinho, saí de Canoas de carro e encontrei-me com Rodrigo em São Leopoldo para
seguirmos viagem juntos até Taquara. Chegando lá, Newton e Sabrina já nos aguardavam na
igreja. Tínhamos escolhido quatro músicas para estudar intensamente durante o dia e,
posteriormente, fazer a gravação em estúdio. Paramos somente no horário do almoço para
descansar um pouco e em seguida voltar à igreja para continuar estudando. No período da tarde,
chegamos a fazer algumas gravações em vídeo de parte do repertório estudado. E, por volta das
17h30, finalizamos o ensaio para iniciar nossa segunda rodada de grupo de discussão. Teríamos
cerca de 1h30 para conversar e, após esse horário, iríamos para a casa do Newton, onde sua
esposa, Rose, preparava um divino, com comida típica da Suíça, a raclete, que conheceram
quando lá moravam.
Normalmente nossos encontros acontecem aos finais de semana ou feriados. Estes são
geralmente os únicos momentos em que os horários livres coincidem. Portanto, houve um
grande planejamento de todos em relação às férias para que pudéssemos nos encontrar. No que
diz respeito aos objetivos da pesquisa, neste encontro eu desejava discutir com eles aspectos
relacionados com o momento presente e, assim, minha primeira questão foi: O que vocês
fizeram para estar aqui hoje?
Sabrina então começa contando que sua organização iniciou há mais de uma semana,
quando combinou com a tia de Alexandre, que também mora em Taquara, para se hospedar em
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sua casa. Sua intenção era chegar um dia antes para estar bem-disposta no dia do ensaio. Sabrina
lembrou ainda que precisou também remarcar uma obra com pedreiro que já estava agendada
há mais tempo para conseguir sair de casa um dia antes.
Logo em seguida Rodrigo conta que, cedinho, por volta das 7h15, pegou um ônibus de
Portão, cidade onde mora, para ir até São Leopoldo e ficar à minha espera. Depois disso, como
eu relatei, seguiu comigo até o local do ensaio.
Newton, que é também o nosso arranjador, contou que, alguns dias antes, estava
separando músicas e materiais para o nosso ensaio.
Desde segunda-feira já estava organizando as coisas. Segunda-feira eu fui à escola,
peguei algumas músicas que precisava para rever. À noite, fui revisar algumas coisas
e, hoje de manhã, eu acordei cedo e fiquei em contato com vocês. Tu [Fernanda] falou
que chegava às 9h e pouco, então eu vim aqui na igreja abrir. Primeiro, fui ontem à
noite falar com o pastor, para que ele liberasse a igreja, daí conversei com ele, vim pra
cá, deixei as coisas aqui. Primeiro deixei tudo organizado, vim deixar o carro em casa,
tomei um café, já que vocês [Sabrina e Alexandre] já estavam aqui. (Newton, E2).

Lucas contou que tinha reservado o momento de nosso encontro para se dedicar à minha
pesquisa. Ele então lembra que, para a viagem a Santa Maria, compromisso que teríamos nas
próximas semanas, ele já havia combinado com sua supervisora para compensar a ausência no
trabalho com o banco de horas. Explicou ainda que já tinha a passagem garantida e já havia
também organizado a rotina da filha, para que nada interferisse na viagem. No momento da
conversa, Lucas informou que estava agendando uma cirurgia, que faria dias antes de viajar,
mas que, segundo o médico, não impossibilitaria a sua participação (Lucas, E4).
Pergunto então ao Lucas como está sua vida neste momento, e ele rapidamente diz:
“Está tudo corrido demais!”. Então segue listando as atividades que desempenha
simultaneamente, como professor e também estudante de licenciatura:
Eu estou fazendo o TCC; estou fazendo três cadeiras que eram em horários que eu
não podia cursar quando foram oferecidas no meu semestre; trabalhando quase o
dobro, porque tem duas colegas afastadas [no serviço]; tendo que dar conta do
trabalho, minha função, mais assumir uma equipe de robótica para o torneio, que vai
ser em Bento Gonçalves. Duas equipes, na real, a minha e a da minha colega. E esse
problema de saúde que me pegou de surpresa. (Lucas, E4).

No dia em que conversamos, ele contou que precisou assumir duas turmas simultâneas
em função da ausência de colegas de trabalho, o que o deixou muito estressado: “Toda uma
questão de organização e planejamento que foi por água a baixo. […] Isso vai aborrecendo e
tu te esgotas” (Lucas, E4). Além de tudo isso, lembrou que ainda está ensaiando com a banda
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de uma escola para o desfile de 7 de setembro. Os ensaios acontecem duas vezes por semana,
de 17h30 às 18h40 e aos sábados à tarde. Uma rotina bastante cansativa se somada a todas as
atividades que ele disse realizar.
7.2.2.3 Sensações de fazer música no grupo neste momento de suas vidas
“Tem músicas que parecem transportar para outros lugares” (Sabrina, E1).
Sob a questão da sensação de fazer música no grupo, pedi aos participantes que
relacionassem o momento presente de suas vidas com as percepções que tinham da prática
musical no Conjunto de Flautas Doces.
O alívio para o estresse foi o termo que Sabrina encontrou para explicar o que a prática
musical em grupo permite a ela neste momento. Ela conta que, diante da correria diária que
vinha enfrentando, resultado de quatro diferentes locais de trabalho, e da difícil decisão de
largá-los para assumir um novo emprego sob regime de exclusividade, a participação nos
ensaios do nosso grupo permitiu uma sensação de alívio, de relaxamento.
Eu acho que não é só pra mim, […] mas parece que a gente vem pra cá e faz bem. É
um desestresse, sabe. Então, é difícil de vez em quando de se deslocar e pensar que
tem um monte de coisas para fazer. Mas, ao mesmo tempo, depois que a gente vem,
parece que você esquece o que está acontecendo lá, dá um tempo de aliviar a cabeça.
É quase uma terapia. (Sabrina, E2).

Newton começa a contar sobre a semana intensa que teve e sua participação nos
encontros de formação oferecidos aos professores por sua escola. Ele lembrou que, embora
houvesse palestras e atividades muito boas, em determinados momentos parecia que a sua
concentração acabava de tanto cansaço acumulado do semestre. Assim, nos intervalos, ele
aproveitava para começar a escrever os arranjos de Natal que gostaria de realizar com os seus
coros e com o grupo de flautas doces.
Em sua narrativa, fica evidente que, para ele, tocar em grupo significa um momento de
superação, de deixar o seu dia mais leve e de ter resultados imediatos. “Porque eu já falei isso
uma vez, pra mim é mais que um hobby, é um remédio poder tocar com vocês. […] São novos
horizontes, são novos desafios, isso que é legal” (Newton, E2), diferente da situação de trabalho,
onde precisa “passar notinha por notinha” durante meses para alcançar o resultado esperado.
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A gente, quando escreve arranjo e vai para coro, demora um mês, às vezes dois meses
ensaiando, passando voz por voz. Então, legal, e aqui demora um ensaio. Uma ou duas
passadas e a gente já consegue realizar uma música. Por exemplo, o “Águas de Março”
que a gente faz, um arranjo que eu fiz para coro, igualzinho. E eu nem comecei ainda,
mas eu fiz em um grupo lá em Genebra, bah, a gente sofreu muito para fazer. Muito,
muito. Não é um arranjo muito... ele é todo cheio de coisas. Mas tocado eu acho que é
mais difícil do que cantado. Cantado tem a letra. Mas é complicado. Então eu me sinto
muito bem quando fluem os arranjos. Eu faço e tal, beleza. Não precisa ensaiar tanto [no
grupo de flautas]. Porque eu já estou com 38 anos de ensaio, sabe, já está começando a
incomodar essa coisa de ficar passando... Eu falei para o Rodrigo, de ficar tocando
notinha ta ta ta ta... a tenor: ta ta ta ta, ah... o baixo... E é a única forma. A gente faz kit
de ensaio, gravação, e o pessoal não ensaia, não faz. O pessoal não... primeiro porque
pessoas, para poderem aprender, precisam parar, sentar, ouvir e acompanhar. Eles não
fazem isso. Eles colocam no carro e vão passear. E não conseguem, não aprendem as
músicas. […] Tem que ser cantando junto com eles para eles aprenderem. Por isso a
minha voz anda meio detonada, porque são sete grupos de canto. (Newton, E2).

Após esse momento de reflexão, Sabrina compara os coralistas do coro de Newton com
os participantes do grupo de flautas e sugere que possivelmente a participação de todos tivesse
o mesmo propósito, que é de prazer, leveza e diversão. Vale lembrar que, no caso específico do
grupo de flautas, todos seguem uma profissão dentro da área musical, o que permite maior
conhecimento específico e interesse para acelerar os processos de estudo e aprendizagem do
repertório, tornando a prática musical dinâmica.
A sensação de realização pelo aprendizado da flauta doce e, principalmente, pela sua
fluência neste instrumento musical é muito forte. Newton lembra que há dois anos, ou seja, em
2016, ele não conseguiria tocar o repertório que realizamos hoje no grupo. Para ele, o convívio,
a prática em grupo, o estudo, são fatores que o fizeram progredir naturalmente.
Para Rodrigo, o grupo é o lugar de fazer música, de se sentir profissional e valorizado
pelo que sabe fazer. Ele lembra o momento em que o grupo começou a tocar em 2014, onde
todos ficavam muito presos à leitura musical e não se escutavam muito. “A gente ainda não
tinha o feelling de se escutar tocando, como a gente se escuta hoje e sabe o que os outros estão
fazendo. Hoje a gente conhece as músicas, estão bem no ouvido, na ponta dos dedos, bem
articuladas, sabe o que cada um toca” (Rodrigo, E2).
Sobre essa questão, Newton reforça o quanto o grupo era iniciante, evidenciando as
poucas experiências com flauta doce que cada um teve na vida, e Rodrigo complementa
enfatizando que o amadurecimento em grupo foi muito grande nestes anos de convívio. “Nas
questões de grupo mesmo, a gente respira junto, não precisa ficar se olhando, a gente já sabe.
A frase terminou aqui, todo mundo respira. O jeito de cada um a gente conhece” (Rodrigo, E2).
Um outro aspecto diz respeito à convivência no grupo, à sensação de cumplicidade e à
identificação com o outro.
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A gente passa mais tempo junto, tocando junto. E não é só tocar, é conviver. Assim,
essa coisa que a gente conversa, a gente se respeita, a gente tem todo um trabalho
também nesse sentido de respeito a cada um, a sua profissão, ao seu trabalho. Se bem
que todos nós trabalhamos basicamente na mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma
forma. Quando temos os mesmos métodos também, a forma de trabalhar e tal. E a
gente vai aprendendo. (Newton, E2).

Sabrina define a convivência no grupo como “uma tribo! Achamos os iguais, os pares”
(Sabrina, E2), e Rodrigo acredita que todos se sentem acolhidos. O aspecto da convivência em
grupo é também narrado por Lucas quando explica que tocar em grupo proporciona uma
sensação de segurança.
Prazeroso foi a forma que Lucas encontrou para definir o que sente ao participar do
grupo. Segundo ele, a sua experiência ultrapassou o fazer musical e, aos poucos, permitiu criar
uma relação forte de amizade, de cumplicidade e companheirismo entre os integrantes. Em
nossa conversa, ele lembrou o quanto foi difícil realizar uma jornada de 40 horas semanais de
trabalho, divididas em duas cidades, cursando a graduação no turno da noite, sempre até as
22h40, administrando junto a isso as relações com a família, com o estudo e também produzindo
os trabalhos acadêmicos. E então, referindo-se aos ensaios que realizávamos aos sábados à
tarde, muitos deles na escola CIEP onde ele estudou e hoje também realiza trabalhos sociais,
complementa:
[…] e aí num sábado, tu sentar e tocar flauta com pessoas que tu gosta é uma sensação
de prazer que melhor descreve, até de gratidão de tu poder estar assim, junto de outras
pessoas e tocar um instrumento que tu gostas, que tu tens um carinho, aprender e ainda
fazer bem pra ti. (Lucas, E4).

Lucas finaliza dizendo que também sente gratidão por tudo que está vivendo e
aprendendo no grupo.
7.2.2.4 Músicas marcantes
Embora minha intenção fosse estimular a lembrança de histórias vividas no grupo por
meio de músicas marcantes, suas lembranças foram além deste contexto, relacionando também
a formação musical inicial e os momentos pessoais vividos anteriormente ao grupo.
Uma música marcante para Lucas foi “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga. Logo que chegou
ao Rio Grande do Sul, esta foi uma das primeiras músicas que estudou com a flauta doce. Além
disso, foi muito significativa pelo fato de tratar de uma realidade que ele conhecia, o Nordeste
brasileiro, lugar onde nasceu. Ele conta que hoje, sempre que possível, ensina também aos seus
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alunos. Sobre o repertório estudado no Conjunto de Flautas Doces da Uergs, ele diz que a
música “Rondino” também foi marcante pelo seu grau de dificuldade e pelo desafio que foi
aprender a tocá-la.
“Rondino” também foi importante para Newton, foi com esta música que ele começou
a aprender a tocar flauta baixo. “A gente ficou muito tempo ensaiando. Chegava na metade da
música e o andamento caía horrores, e a gente não conseguia manter a pulsação” (Rodrigo,
E1). Sabrina, por sua vez, disse que eu havia entregue a partitura para ela, mas que apenas muito
tempo depois teve a oportunidade de tocar com o grupo. Ela fazia a voz da flauta tenor.
Rodrigo lembra da primeira música que marcou seu estudo com a flauta doce durante a
Graduação em Música, que foi o Salmo 121 e variações para flauta doce soprano solo de Jacob
Van Eyck.
[…] na época que eu comecei a tocar, eu achei que estava arrasando. Então a Fernanda
chegou e disse: “Ok, então agora vamos colocar a articulação”. E eu pensei, “o que
que é isso?”, “Ah, agora tu fazes assim, assim e assado”. Aí eu percebia que o som
saía totalmente diferente do que eu estava acostumado. Depois de eu perder essa
partitura, eu sempre voltava nela para saber o quanto eu tinha evoluído desde que eu
tinha começado até agora. Era um termômetro da flauta, para saber o quanto eu já
estava caminhando. (Rodrigo, E1).

A segunda música recordada por ele também marcou o seu período de graduação e
estudo com o instrumento. Neste caso, foi a sua primeira sonata, cujo compositor era Diogênio
Bigaglia. Nesta ocasião ele estava estudando com a pianista acompanhadora Gisele Flach e
preparando o seu recital de meio de curso. Ele lembra de ter gostado muito do processo de
estudo e de como estava empolgado para apresentar: “As pessoas vão me escutar tocando essa
música imensa” (Rodrigo, E1), pensava sobre a música que, até aquele momento, era a mais
extensa de sua vida.
“Lua Branca” foi uma das primeiras músicas que Sabrina tocou no grupo. Ela lembra
como se fosse hoje da dificuldade que era acertar a posição do si bemol, que na época era uma
digitação totalmente nova em relação à sua prática com a flauta transversal. Outra música
marcante para ela foi quando estudamos a suíte Fairy Queen, do Purcell, em razão de já ter
tentado estudar anteriormente em sua orquestra do Sesi. Mas a música que, segundo ela, marcou
muito foi “You rase me up”, arranjada por Newton para o Conjunto de Flautas Doces e coro,
inicialmente para o recital de final de curso de Newton e Rodrigo e, posteriormente, apresentada
também na igreja IECLB de Taquara e no Concerto da Primavera realizado pela escola de
música do IACS.
Fora do ambiente acadêmico, Sabrina lembrou de outro momento de sua vida cuja
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música também foi marcante. Foi em uma festa de casamento, quando ouviu o Alexandre, seu
marido, tocar sax sem saber que era ele tocando. A música era “Yesterday”, e ele tinha sido
contratado para fazer uma homenagem aos pais dos noivos.
Era um casamento chiquérrimo! Bom, os noivos entraram de Lamborghini, um
conversível dentro do salão, para vocês terem uma noção. E daí ele foi passar o som,
e eles colocaram o playback no som de todo o salão. Ele tinha machucado o pulso e
ia fazer só a homenagem que eles queriam com sax, e eu ia fazer a recepção no lugar
dele. E eu escutando lá, “Yesterday”, pensei “nossa, botaram a mesma versão que o
Ale vai tocar, que bonito, o Kenny G está tocando aí!”. Aí eu olhei assim para dentro
e vi que era ele que estava tocando. Cara, foi muito bonito aquilo. (Sabrina, E1).

Newton lembra de uma música que foi marcante, gravada pelo músico Jean Claude
Borelly, músico popular e expoente do trompete, ao qual Newton chegou a conhecer no período
em que morou na Europa. Ele lembrou de uma das músicas que gostava muito e cantarolou sem
lembrar o seu título. Ele costumava ouvir a música no carro. Lembrou inclusive que a gravação
era reproduzida através de uma fita cassete que continha também partes de um concerto de
Vivaldi e outro de Haydn. Nesta época, chegou a tirar a música preferida com a flauta doce.

7.2.2.5

“Lugares e momentos impagáveis”
“Aquele que viaja tem histórias para contar” (Provérbio Celta)
“Mas tem certos momentos da gente que, como se diz, são impagáveis” (Newton, E2) –

assim explica Newton quando lembra de lugares e concertos marcantes realizados pelo
Conjunto de Flautas Doces da Uergs. Um dos concertos que seguidamente é lembrado pelos
integrantes aconteceu em 2014, em Porto Alegre, no auditório da UFSPA. Naquela ocasião
participaram cerca de 300 crianças de escolas de ensino fundamental de Canoas e Porto Alegre.
O concerto fez parte da programação artística promovida pela UFSPA naquele ano. Para tanto,
o teatro dispunha de uma equipe impecável de som e luz, que deixou o trabalho com uma
qualidade bastante profissional. Era a primeira formação do grupo e, além de Newton e
Rodrigo, participavam as flautistas Monia Kothe e Daniela Wolf.
Outro lugar também lembrado por Newton como um momento marcante foi a
apresentação que realizamos durante a Semana Farroupilha, no Parque Centenário de
Montenegro, em 2016, onde, em função da data comemorativa, fomos convidados a tocar o
Hino Nacional Brasileiro, o Hino Rio-Grandense e ainda outras músicas tradicionais do estado.
Na ocasião, Sabrina e Rodrigo estavam devidamente pilchados.
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Ilustração 21 – Apresentação durante a semana farroupilha

Fonte: Arquivo pessoal. Montenegro, setembro de 2016.

A série de concertos de Natal realizada em dezembro de 2016, em parceria com o Coro
Luizinho de Novo Hamburgo, o Grupo Vocal Contratempo de Taquara e o Coro Municipal de
Portão, ambos grupos sob a coordenação e regência de Newton, foi também uma experiência
emocionante. Naquela ocasião, Newton e Rodrigo escolheram músicas tradicionais do mundo
todo e fizeram arranjos especiais para os grupos. Ao todo foram quatro apresentações natalinas
em igrejas nas cidades dos grupos.
Ilustração 22 – Apresentação de Natal no IACS

Fonte: Arquivo pessoal. Taquara, dezembro de 2017.

Para Sabrina, a participação no concerto Pratas da Casa, realizado pela Fundarte,
também em 2016, é algo inesquecível. Nesta ocasião, Newton não poderia participar devido a
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compromissos marcados anteriormente, então convidamos uma flautista montenegrina para
substituí-lo. Sabrina e Rodrigo lembram-se bem de como foi o momento de espera para subir
ao palco, aguardando em outra sala, onde todos os artistas da noite conversavam, tocavam
improvisadamente e dançavam. A espera havia se tornado uma verdadeira festa.
E aí nós estávamos na coxia, estavam os dançarinos. Tinha um professor de cello, o
Josemir, e o Heine estava com um bandolim. E eles estavam brincando, conversando,
e eles começaram a tocar uma polca holandesa. Eu nunca mais esqueço na minha vida.
É uma cena que está gravada na minha cabeça, que eles começaram a brincar de boas.
Estavam brincando os dançarinos, estavam conversando e esperando o seu momento
de subir no palco, e aí eles começaram a tocar aquela música. Aí tu pegou a flauta
soprano. [e disse: “Ah, eu conheço essa música”]. E saiu tocando.
Rodrigo: Tu pegou com tudo e saiu a tocar. Foi muito legal.
Sabrina: Eu lembro que os dançarinos começaram a dançar do lado, eu pensei “gente,
isso tá muito surreal”. Vai ser uma coisa que vai ficar sempre na minha cabeça.
Rodrigo: Foi uma coisa muito espontânea. Tu cortou tudo. A gente estava conversando
e tu simplesmente parou e começou a tocar. Foi muito legal. Muito legal mesmo.
(Sabrina, E2)

Uma apresentação marcante para Lucas foi o concerto realizado em comemoração ao
Dia das Mães, no CES, em Canoas. Segundo ele, além de ter sido a sua primeira participação
no grupo, no repertório estava a música “Fico assim sem você”, que é muito significativa para
ele. “Naquela época, quando a gente tocou, eu me lembrava muito da minha família lá no
Nordeste, que estava lá, pensando na saudade, pois fazia anos que eu não a via, então ela foi
bem especial” (Lucas, E3).
Ilustração 23 – Apresentação Dia das Mães, colégio CES

Fonte: Arquivo pessoal. Canoas, maio de 2015.

179

Em cinco anos de grupo, foram muitas as cidades e instituições por onde o grupo esteve.
Embora as apresentações exijam muita concentração, muitas das histórias que são lembradas
nos momentos de integração foram vividas nessas ocasiões. “Natal aproximou muito a gente
[…], aqueles passeios nos aproximaram” (Newton, E1). A apresentação realizada em Natal
aconteceu em agosto de 2017, na UFRN, durante o Congresso da Isme. Nesta ocasião, eu havia
submetido uma proposta artística de apresentação do grupo para o congresso, que foi aceita.
Em Natal, todo o grupo ficou hospedado junto em um apart-hotel. Embora fossem vários
apartamentos, o café da manhã era preparado na cozinha do apartamento de Sabrina e
Alexandre, e algumas jantas também, o que contribuiu ainda mais para esta integração. Além
disso, foram realizados dois passeios pelas praias da cidade, sendo que em um deles foram
apenas os estudantes. Um ensaio musical aberto também aconteceu como preparação para o
concerto que realizaríamos no Congresso. Este foi na área de lazer hotel, próximo à piscina,
sendo devidamente autorizado pela administração. Lembro do quanto foi impressionante ver a
quantidade de hóspedes saindo de seus quartos para nos assistir, alguns deles registrando aquele
momento em seus celulares. Foi um final de tarde animado. No dia seguinte, alguns hóspedes
e funcionários, ao nos encontrar pelo hotel, perguntavam se teria música ao vivo novamente,
demonstrando terem gostado de assistir ao ensaio.
Ilustração 24 – Concerto, Isme

Fonte: Arquivo pessoal. Natal, agosto de 2017.
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7.2.2.6 Identidade musical e diferentes públicos ouvintes
A “noite do pijama” foi o nome que os integrantes criaram para lembrar do
ensaio realizado em Montenegro, na casa dos meus pais, que antecipava nossa
viagem a Vale Vêneto, no FIIUFSM, em 2017. Como os integrantes moram
em locais distintos, uma ideia para facilitar o transporte foi realizarmos um
ensaio em Montenegro, cidade intermediária às demais, e já ficarmos por lá
para seguir viagem de manhã cedo. Como todos ficaram hospedados na casa
dos meus pais, a janta e o café da manhã também foram realizados juntos. Foi
tudo muito legal. (Fernanda, D).

Pelo Conjunto de Flautas Doces da Uergs ter nascido junto à preparação dos recitais do
curso de Graduação em Música, inicialmente os critérios para escolha do repertório eram
bastante aleatórios. Cada participante sugeria uma música de acordo com suas preferências
musicais, nível técnico-performático ou pelos arranjos que tinha disponíveis para oferecer ao
grupo.
Em razão de a maioria dos integrantes atuarem profissionalmente com o ensino de música
nas séries iniciais e na educação infantil, os primeiros concertos de 2014 foram pensados para
este público. Logo, o repertório foi adaptado e foram incluídas algumas canções e brincadeiras
que pudessem ser realizadas com as crianças. No entanto, como estudantes de um curso de
licenciatura, fazia-se necessária a presença deles em encontros de pesquisa, seminários e
congressos das áreas de educação e educação musical, o que oportunizou também a participação
artística do grupo nestes eventos. Algumas vezes era também necessário adaptar o repertório
apresentado ao público.
A primeira oportunidade de apresentar nosso trabalho para um púbico acadêmico aconteceu
em 2014, por meio de convite dos organizadores do Siepex/Uergs (Salão Integrado de Ensino,
Pesquisa e Extensão), que naquele ano acontecia em Vacaria/RS. A ideia era apresentar algumas
músicas, como um momento artístico da abertura oficial do evento. Lembro-me de termos
escolhido a dedo as três músicas apresentadas, sendo uma delas apenas instrumental, uma
cantada e, por fim, uma brincadeira em que todo o público deveria participar junto. Não
sabíamos qual seria a reação dos estudantes e dos professores, visto que nem todos ali
pertenciam a cursos da licenciatura, logo, poderiam estranhar ter que se levantar, virar de frente
para o seu vizinho da plateia e brincar de mãos, como nossa brincadeira sugeria.
Com o passar do tempo, outros convites foram surgindo, como o caso de momentos cívicos,
onde executávamos os hinos; aberturas de atividades acadêmicas; concertos de Natal; concertos
em festividades comemorativas escolares e religiosas e eventos da área de educação musical.
Por considerarmos importante incluir o canto como meio de aproximação do público ouvinte,
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tornamos esta uma prática frequente. Portanto, nossa identidade musical leva em conta os
seguintes fatores: formação instrumental específica com flauta doce, prática de repertório
popular e regional, prática de jogos e brincadeiras musicais, movimentação corporal, prática
vocal inserida nos arranjos instrumentais e acompanhamento de violão ou ukulele junto de
outros pequenos instrumentos de percussão inseridos nos arranjos musicais.
A experiência de tocar para diferentes públicos, por sua vez, permitiu ao grupo definir o
perfil identitário e contribuiu para o autoconhecimento dos integrantes e suas relações de
aprendizagem no grupo.
Sabrina: Eu estava com medo naquele dia que a gente tocou em Santa Maria.
Rodrigo: Em Vale Vêneto?
Sabrina: É! Gente, nossa, eu acho que eu não dormi. A gente estava aqui de manhã.
Rodrigo: Sim, a gente fez festa de pijama.
Sabrina: “Vamos dormir cedo, vamos dormir cedo.”
Rodrigo: Sim, era 00h40 e ainda estávamos acordados, e 5h tínhamos que estar de
pé. Estava um com uma cara pior que o outro.
Sabrina: Eu tremia naquele dia.
Rodrigo: Sério?
Sabrina: Porque tu olhas lá, é um curso para músicos profissionais.
Newton: Mas não tinha nenhum da flauta doce.
Rodrigo: Mas isso eu ia falar agora.
Fernanda: Como vocês se sentiram tocando lá?
Rodrigo: Desmistificando. Foi muito bom para mim esse negócio do concerto de
Vale Vêneto. Tocar para vários musicistas. Tinha uma coreana lá, e tu sabe que
asiático é uma coisa assim, ele pega para fazer e você é nada perto dele. Porque a
disciplina deles lá é totalmente diferente da nossa aqui. De Ásia para Europa muda
muito. Acho que os asiáticos são muito mais disciplinados que os europeus. Então
eu pensei: “Pô, a gente tem uma pessoa aqui que é pianista e também os professores
e gente do bacharelado, que já estavam há não sei quantos anos tocando. Mas tu
pensas, acredito que poucos eram flautistas doces.
Fernanda: E como vocês sentiram a reação do público, que em sua maioria era
composto de pianistas e de instrumentos de cordas e de orquestra?
Sabrina: É, senti que eles ficaram apavorados.
Rodrigo: Eu também senti que eles ficaram bem impressionados com recursos, com
questões de técnica e de repertório para flauta doce.
Sabrina: Com a sonoridade.
Newton: Vários me falaram isso durante a semana do curso.
Sabrina: É que uma coisa é tocar flauta, outra coisa é tocar com técnica e com
sonoridade. (Diálogo, Sabrina e Rodrigo, E1).

No diálogo acima, Sabrina traz a recordação de sua primeira apresentação realizada para
um público novo, que, embora misto, era composto em sua maioria de estudantes do
Bacharelado em Música. Embora não apareça no diálogo, assim que chegamos ao local do
evento, em Vale Vêneto, fomos recepcionados com muita gentileza por alguns estudantes do
curso de Música da UFSM, que nos acompanharam até o local onde aconteceria o concerto. Ao
chegarmos lá, aguardamos alguns minutinhos o término de uma masterclass de piano. No
momento em que subimos ao palco para montar nossas estantes e instrumentos, alguns
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estudantes ainda estavam nesta sala conversando. Ao perceberem que nos organizávamos, um
deles aproximou-se e perguntou o que faríamos lá. Naquele momento, estava nítida a sua
expressão de surpresa e curiosidade. Possivelmente esse curioso encontro tenha despertado em
Sabrina o medo de tocar para um público como este.
Nosso concerto era didático, composto de canções e atividades de cunho pedagógico, e
tinha sido agendado por Newton com a equipe organizadora do evento, uma vez que ele também
participaria da oficina de Educação Musical oferecida naquela edição. Chegando próximo do
horário de início do concerto, a sala já estava ficando cheia de estudantes, e era perceptível a
tensão de todos nós. Realmente era uma experiência nova e que, pelo meio acadêmico e
estudantil, certamente suscitava algumas questões: Como nossa música chegará a este público
estudante? Haverá estranheza do público diante de um instrumento musical não muito difundido
no meio acadêmico como performático? Sabíamos que o público da licenciatura está
acostumado com a proposta de brincar e cantar, mas como seria com os demais músicos
instrumentistas? Qual seria o julgamento?
Não realizamos nenhuma pesquisa, tampouco conversa com os estudantes
posteriormente ao concerto, mas, no retorno que tivemos, muitas pessoas vieram ao encontro
para perguntar sobre as flautas doces, elogiar a sonoridade, dizer que não conheciam a família
completa deste instrumento e inclusive convidar para tocarmos em seus locais de trabalho.
Observamos também que muitas pessoas gravaram nossa apresentação, o que entendemos ter
sido uma experiência positiva para elas.
7.2.2.7 Relações de grupo, respeito e admiração pelo Newton
Eu gosto de tocar; não sou um flautista, mas gosto de tocar. Mas, principalmente, eu
gosto de vir para os ensaios por causa da companhia de vocês. Não é querer puxar o
saco, mas eu me sinto muito bem aqui com vocês, sabem? São amizades que eu vou
levar no coração. (Alexandre, E1).

Logo após a fala de Alexandre, Newton explica que sente a mesma coisa, que a amizade
e o carinho que sente pelos colegas são muito grandes. “A gente aqui, graças a Deus, a gente
ainda não teve uma briga feia. E isso prova que a gente tem uma certa química em relação a
isso”, complementa (Newton, E1). Neste momento, Alexandre volta a falar sobre o quanto as
viagens aproximaram o grupo. Pensativo e sem encontrar a palavra certa para usar, disse:
“Quando eu comecei a vir com a Sabrina para os encontros, eu tinha meio que medo do
Newton, sabe? Bah, o maestro do coro da Azaleia” (Newton, E1). Neste momento, todos
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começam a rir e Newton demonstra ficar muito surpreso. Logo em seguida, Alexandre retoma
e diz que a palavra certa não é medo. Rodrigo tenta ajudar e pergunta se o que ele sentia não
seria um receio do currículo de Newton. Então Alexandre continua: “A Sabrina sempre falava
bem” (Alexandre, E1). Newton, com um sorriso no rosto, diz que nunca imaginava isso.
Alexandre e Sabrina seguem no seguinte diálogo:
Alexandre: Bah, que o Newton, baita maestro, estudou ali na Suíça, bahhh. Olha o
cara, né. Quem sou eu? Daí a gente foi para Buenos Aires, na Argentina, a gente ficou
mais próximo dos hotéis. Ali tu vê que é outra pessoa que tu imagina. Que cara
parceiro!
Sabrina: Eu lembro que eu dizia para a minha mãe: “Mãe, eu vou trabalhar, mãe, e eu
vou tocar no grupo... tu lembras do coral da Azaleia?”. O coral da Azaleia aparecia
numa propaganda da TV. Eu dizia, eu não sei por que motivo eu lembro daquela
propaganda. Não sei por que. E eu era pequena na época. Não tinha muita noção do
que era coral.
Alexandre: Aquele respeito. Bah, o cara, megamúsico. Quem é o cara?! Participar do
grupo mudou a minha visão sobre o Newton. Achei que era... e é um cara parceiro,
assim como eu.
Rodrigo: É gente como a gente [em tom de brincadeira].
Alexandre: Não é um cara de outro planeta. É como nós.
(Diálogo, Sabrina, Alexandre e Newton, E1).

No diálogo, fica evidente o respeito que os integrantes do Conjunto de Flautas sentem
pelo Newton e por sua trajetória profissional. Em determinado momento, Newton conta que já
está com 58 anos e que não imaginava toda essa admiração do grupo por ele. Rodrigo então
enfatiza o quanto é comum, em encontros de coros tanto infantis quanto adultos, encontrar suas
partituras. Em um dos encontros de coros que participaram juntos na cidade de Montevidéu,
em 2017, Rodrigo e Newton vivenciaram isso quando um coro, para eles desconhecido,
apresentou uma de suas músicas. “Nossa, tu vais num encontro do Encore e tu vês os arranjos:
Newton Macedo”, Salienta Alexandre. Sabrina, em seguida, complementa: “Você bota no
Google”, e Rodrigo termina a sua frase: “Sim, tem você no Google! Não é qualquer coisa!”
(Rodrigo, E1). Emocionado, Newton diz: “Eu nunca imaginei que fosse assim” (Diálogo,
Sabrina, Rodrigo e Newton, Newton, E1).
Durante um momento de silêncio, chamei a atenção para outro aspecto que para mim
foi marcante: o quanto Newton ajudou a descontrair os nossos ensaios, sempre com alguma
brincadeira ou história engraçada. Rodrigo então lembra que costumava ser mais sério e
cuidadoso com seu jeito de agir em função do respeito que sentia por Newton, pela sua profissão
e pelo tempo de carreira.
Mais um pouco de silêncio, apenas o som das xícaras e talheres, então Newton contou
uma experiência que tinha vivenciado em um dos encontros de estudantes de flauta doce
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realizados pela Fundarte, em Montenegro, onde atuou como professor de uma oficina de flauta
doce para crianças. Naquela edição, havíamos organizado grupos com estudantes da Uergs para
ministrar as oficinas, e Newton dividia um grupo com outros três colegas.
Uma vez aconteceu lá no encontro de flautas, eu até falei para a Fernanda. Eu fui lá,
ninguém me ajudou em nada. Eu fiquei fazendo sozinho. Então, a Fernanda me disse:
“Ah, mas acho que é o respeito, eles ficaram todos com vergonha”. Então só pode ser,
né. (Newton, caderno, E1).

Com um respiro profundo, Newton se concentra para contar o que parece ter levado
anos para aprender como regente do coro que o tornou também conhecido. “Olha aqui, eu
sempre falo para as pessoas sobre coral da Azaleia […]. Eles eram muito iniciantes, e eu
aprendi muito com eles! E eu tive que fazer de um coral inexperiente, um coral bom”. Newton
revela então o que parece ser um segredo, que “[…] foi trabalhar com a autoestima deles.
Primeira coisa. Fazer com que eles cantassem com alegria, que fosse divertido, sabe? Bah”. E
complementa: “Aquele povo que abaixa a cabeça e fica só fazendo calçado. Eles iam para a
fábrica, só levantavam na hora de comer. Comiam, tinham 15 minutos para comer”. E, com
pesar, complementa: “eles saíam dos pavilhões para comer e era aquela correria. Saíam
correndo para o refeitório” (Newton, E1). Sabrina então exclama: “Para dar tempo!” (Sabrina,
E1).
Segundo ele, a correria era para que desse tempo de comer e poder sentar um pouco.
Em tom de lamento, diz: “E trabalhavam. Faziam isso a vida toda. Daí só tinha esse pessoal
da fábrica para cantar” (Newton, E1). Segundo ele, os funcionários saíam por volta das 17h
do trabalho e iam para lá. Alguns saíam do trabalho às 14h, iam estudar e depois ainda voltavam
para ensaiar o coro.
Ao explicar o que agregou em sua vida com a prática musical realizada no Conjunto de
Flautas Doces da Uergs, Lucas (E3) diz: “A experiência de vida é o que mais fica, é o mais forte
pra mim”.
Sobre esta mesma questão, Newton diz: “Mas eu acho que o lance maior aqui é que a
gente tem um respeito pelo trabalho de um e do outro. E pela forma de tocar também. Na minha
opinião, ninguém é melhor do que o outro. Com exceção da Fernanda” (Newton, E1). Neste
momento, todos acham graça. Eu explico que, do ponto de vista técnico, todos eles chegaram a
um bom nível performático. E reforço ainda que, assim como eles, eu também preciso estudar
o repertório que é feito no grupo.
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7.2.2.8 Compreendendo as narrativas sobre aprendizagens musicais
Buscando compreender as narrativas dos participantes do Conjunto de Flautas Doces da
Uergs, cuja linha de pesquisa (auto)biográfica fundamenta-se nas histórias de vida em
formação, através de Josso (2004, 2006), identifico duas dimensões de aprendizagens que foram
apresentadas no capítulo “Significando a participação no grupo de flautas doces”. A primeira
diz respeito à natureza técnica do aprendizado musical e relaciona-se às experiências
formadoras que, segundo os participantes, permitiram o aprimoramento da prática da flauta
doce e a compreensão teórica dos elementos musicais. A segunda dimensão relaciona-se às
aprendizagens sociais, ou seja, aprendizagens comunicativas e de troca entre os participantes.
Nesta segunda, a intersubjetividade, assim como é explicada por Schütz (1979), está muito
presente nas narrativas dos participantes da pesquisa.
Aprendizagens musicais
“Não se consegue harmonia quando todos cantam a mesma nota” (Doug Floyd)
Integrar o Conjunto de Flautas Doces da Uergs possibilitou aos seus participantes
diferentes aprendizagens musicais. Em suas narrativas, uma questão abordada foi a diferença da
prática musical realizada em grupo de grande formação, como orquestras estudantis, para os
grupos menores, como o nosso grupo. Segundo os participantes da pesquisa, fazer música entre
poucas pessoas gerou um sentimento de responsabilidade sobre a performance, exigindo maior
dedicação e estudo individual. Como explica Sabrina, “cada um é enormemente responsável pelo
seu naipe”, ao contrário de grupos maiores, onde cada naipe é dividido por mais integrantes.
Portanto, a seriedade e o comprometimento exercido por cada um dos participantes no
grupo influenciaram diretamente no resultado musical, que, do ponto de vista deles, costumava
ser satisfatório. Tal aspecto pôde ser observado em razão da adesão de ensaios realizados aos
finais de semana; do sucesso da elaboração de projetos de extensão e sua implementação por
meio de concertos didáticos em escolas de ensino público e particular; da vasta produção de
arranjos musicais de Newton especialmente elaborados para o grupo; da garimpagem de
repertório musical original e adaptado para flauta doce e também da adesão do grupo para
apresentar o trabalho em congressos de Educação e educação musical, cujos locais muitas vezes
eram afastados, necessitando, assim, de um esforço financeiro individual para custear os gastos
de locomoção, alimentação, hospedagem e de inscrição.
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As experiências de vida e as práticas musicais anteriores à participação no grupo
permitiram situar os participantes no contexto de suas vidas, seus valores e, assim, compreender
o que é realizado hoje no grupo. Sobre estas experiências, Josso (2004) explica que o trabalho
biográfico faz parte do processo de formação de uma pessoa; “ele dá sentido, ajuda-nos a
descobrir a origem daquilo que somos hoje. É uma experiência formadora que tem lugar na
continuidade dos questionamentos sobre nós mesmos e de nossa relação com o meio” (JOSSO,
2004, p. 130). A ação de contar as suas histórias musicais, tanto pelas narrativas escritas no
caderno quanto pela forma oral, permitiu que os participantes desta pesquisa refletissem sobre
aquilo que foi formador em sua vida, reforçando, segundo Josso (2004), a capacidade de se
auto-observar e refletir sobre si mesmo.
Nesta pesquisa, embora todos fossem músicos, cada participante tinha uma história de
vida e experiências de formação musical bastante distintas, e, embora atuassem como flautistas,
apenas Lucas relatou ter frequentado por mais de um ano aulas de flauta doce antes do ingresso
na graduação e no Conjunto de Flautas Doces da Uergs.
Tal como os resultados encontrados por Ivo (2015), que em sua pesquisa entrevistou
coordenadores de conjuntos de flautas doces para compreender a influência da prática em
conjunto de flauta doce na formação dos estudantes de música, em minha pesquisa, algumas
das habilidades técnicas mencionadas por Ivo também aparecem. Ao falar sobre o que
denomina de “benefícios” de estudar flauta doce, por exemplo, Rodrigo lembra que sua leitura
musical subiu de nível de maneira assustadora a partir do momento em que começou a tocar no
Conjunto. Newton, em mais de um momento de nossos encontros, lembrou com emoção como
se sentiu confiante para tocar a flauta baixo no grupo, habilidade esta que acreditava não
conseguir desenvolver. Sabrina ressaltou o quanto se sentia ansiosa para adquirir todas as flautas
doces, e assim construir as habilidades técnicas necessárias que permitissem tocar mais no
Conjunto – a flauta doce baixo foi uma de suas aprendizagens no grupo. Lucas conta como é
bom tocar com os colegas aos sábados à tarde e como isso ampliou o seu conhecimento sobre
repertório específico para o instrumento. Alexandre sente prazer em acompanhar sua esposa,
Sabrina, nos ensaios e perceber na prática as possibilidades sonoras com a flauta doce.
Ao descrever suas áreas de atuação como professor de música no ensino escolar, regente
de coros infantis e adultos e como flautista doce e arranjador, Newton destaca o grande avanço
obtido em seu aprendizado musical. Segundo ele, foram as aulas de instrumento que mais
agregaram conhecimento à sua formação. Essa constatação refere-se tanto à sua infância, no
período em que estudou trompete, quanto à fase adulta, durante o estudo de flauta doce na
graduação.
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Nesse mesmo sentido, Rodrigo percebe que muitas de suas dificuldades teóricas
somente foram superadas no momento em que pôde colocá-las em prática. Para ele, a vivência
no Conjunto de Flauta Doce da Uergs proporcionou momentos de superação e aquisição de
muitas habilidades com o instrumento, além da compreensão de conceitos teóricos estudados
durante a graduação.
Na medida em que Newton e Rodrigo reconhecem as experiências musicais formadoras ao
longo de suas vidas, tal como reforça Josso sobre o processo de autoconhecimento (2012), encaram
também, desde então, o seu itinerário de vida, os seus objetivos, os seus desejos, os seus grupos de
convívio e seus valores. Assim que tomam conhecimento de si mesmos como estudantes de música,
professores e flautistas, percebem os diferentes modos de estar no mundo “e de o fazermos na
proporção do desenvolvimento de nossas capacidades” (JOSSO, 2012, p. 22).
Nosso segundo encontro para a pesquisa aconteceu após um longo dia de ensaio musical
dentro de uma igreja luterana. E foi ali mesmo, ao final do dia, em frente ao altar da igreja, que
continuamos nossas conversas. Embora estivéssemos muito cansados, havia um sentimento
forte de orgulho pelo resultado musical alcançado. O repertório era todo novo, e tínhamos
definido seis músicas para estudar neste dia, sendo quatro destas com a intenção de aprofundar
o nível de interpretação, e mais duas, caso sobrasse algum tempo – que, ao final, realmente
foram apenas lidas. Assim, comovido pelas experiências recém-vividas, Rodrigo expressou
admiração pelo nível musical alcançado e pela conexão gerada entre os integrantes do Conjunto.
Salientou toda a bagagem musical adquirida por cada flautista, qual seja: a habilidade da leitura
musical, que se refere aos códigos ou símbolos que estão na partitura e que, neste caso, são
traduzidos por meio dos sons da flauta doce; o conhecimento do contexto e do estilo musical
ao que a obra foi composta e suas possíveis nuances interpretativas, considerando, por exemplo,
as diferentes técnicas para articulação das notas; o emprego de ornamentos; a utilização de
diferentes dinâmicas e todas as habilidades técnicas e sonoras dos flautistas que permitiram o
diálogo musical, ou seja, a capacidade de interagir com a interpretação do outro, tal como
Schütz (1979) explica que acontece no processo de comunicação e compreensão do significado.
A convivência no grupo e o desejo de fazer música são narrados sempre como motivo
de sintonia, empatia, sensibilidade, musicalidade e, por fim, de trocas. No começo do trabalho
realizado pelo grupo, a progressão técnica era um dos objetivos individuais. O próprio
surgimento do grupo se deve à preparação dos recitais de meio e fim de curso, onde existia uma
preocupação de superação técnica, de desafio, para fazer a melhor performance possível diante
das habilidades musicais de cada pessoa e as necessárias superações diante do repertório
musical escolhido.
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Como professora do grupo, percebia que havia diferentes demandas entre os estudantes,
seja aprender a tocar uma flauta de novo dedilhado, adquirir habilidade em leitura de diferentes
claves, superar o medo de tocar no palco, controlar a ansiedade diante do público, superar as
dificuldades presentes no repertório escolhido para estudo, dentre outras possíveis. Porém, na
realização desta pesquisa, outros tipos de aprendizados emergiram das narrativas dos
estudantes, que dizem respeito à convivência no grupo.
Da mesma forma, embora o grupo tenha sido criado com o propósito de cumprir os
recitais obrigatórios de meio e fim do curso de Graduação em Música da Uergs, foram as
relações de amizade, de cuidado, de cumplicidade, de persistência vividas entre os participantes
do grupo que certamente permitiram a continuidade e ampliação deste trabalho.
Como professora de flauta doce e integrante do grupo, posso dizer que já observava, na
prática, certas questões que foram mencionadas pelos participantes, principalmente aquelas
relacionadas ao progresso técnico de cada integrante a partir do momento em que ingressaram
para o conjunto. Só não imaginava que as aprendizagens sociais fossem tão numerosas em
relação às anteriores e que ocupassem um lugar de destaque entre as narrativas dos participantes
desta pesquisa. Nesta segunda parte de apresentação dos resultados, trago as narrativas que
denomino de aprendizagens sociais.
Aprendizagens sociais
“Se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado” (Provérbio africano)
Nossos encontros começam sempre com a acolhida de cada um que chega. É
conversando que nos preparamos, pausamos entre as músicas e também terminamos o ensaio.
Esta última, como costumamos dizer, é quando vamos para a melhor parte, a hora do lanche. E
nesses momentos, ao redor da mesa, entre uma xícara e outra de chá ou café, é que continuamos
nos empolgando, traçando metas para o grupo e nos motivando para o próximo encontro. Tal
como define Schütz, todas as ações sociais envolvem comunicação, e, para Lucas, as conversas
informais que acontecem durante os ensaios são momentos de aprendizagem, onde “tu
compartilhas coisas da tua vida e aprendes também” (Lucas, D). Sobre a conversa excessiva
que algumas vezes parece ser um tempo desperdiçado aos olhos de Alexandre, em contradição
a um tempo que poderia ser usado para fazer música, Sabrina define como “o que deixa o ensaio
mais gostoso” (Sabrina, E2). Este é o momento de conversar sobre assuntos paralelos à prática
musical com a flauta, como a docência em música, por exemplo, assunto este que também liga
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os participantes em um ponto de interesse mútuo.
Em outra perspectiva, a organização de trabalho realizado no grupo traz muita
semelhança ao que acontece em “comunidades de prática”. Este termo, embora seja
relativamente novo, refere-se a um fenômeno antigo. É uma abordagem utilizada em diferentes
áreas que permite conhecer, aprender e melhorar o desempenho de um grupo de pessoas em
uma determinada área de atuação (WENGER, 2015). Segundo o autor,
As comunidades de prática são formadas por pessoas que se envolvem em um
processo coletivo aprendendo em um domínio compartilhado do esforço humano:
uma tribo aprendendo a sobreviver, uma banda de artistas que buscam novas formas
de expressão, um grupo de engenheiros trabalhando em problemas, um grupo de
alunos definindo sua identidade na escola, uma rede de cirurgiões explorando novas
técnicas, uma reunião de gerentes de primeira viagem ajudando-se mutuamente. Em
poucas palavras: comunidades de prática são grupos de pessoas que compartilham
uma preocupação ou paixão por algo que eles fazem e aprendem como fazê-lo melhor
quando eles interagem regularmente. (WENGER, 2015, p. 1, tradução nossa).

Para Rodrigo, esta não é apenas uma convivência entre pessoas que se relacionam bem,
mas que são cercadas de afinidades: “Ser flautista doce, professor de música e, acima de tudo,
performar com a flauta doce” (Rodrigo, E2). E, assim, nossas narrativas no grupo vão se
entrelaçando. Ainda que no início da graduação nem todos os integrantes do grupo atuassem
profissionalmente com música ou como professores de música, no momento da pesquisa todos
integrantes, independentemente de terem concluído a graduação, já atuavam no ensino escolar
ou em grupos instrumentais e vocais. Assim, ao narrarem o sentimento de fazer música hoje,
remetem ao prazer pessoal em oposição aos grupos musicais em que atuam profissionalmente;
com isso, ressaltam a leveza que é estar em outro papel que não seja o de líder de um grupo.
Como explica Newton, que a sua participação no grupo é como “um hobby, é um remédio tocar
com vocês” (Newton, E1). Até mesmo nos dias em que está cansado, Lucas sente-se gratificado
por poder fazer parte do grupo.
Wenger (2015) caracteriza as comunidades de prática sob três aspectos. A primeira
característica diz respeito ao domínio: uma comunidade prática não é meramente um clube de
amigos ou uma rede de conexão entre pessoas, mas implica uma competência compartilhada
que distingue os seus membros de outras pessoas. “Eles valorizam sua competência coletiva e
aprendem uns com os outros, embora poucas pessoas fora do grupo possam valorizar ou mesmo
reconhecer sua especialidade” (WENGER, 2015, p. 2). A segunda característica diz respeito à
comunidade: “Os membros se envolvem em atividades e discussões, ajudam uns aos outros e
compartilham informações. Eles constroem relacionamentos que os capacitam a aprender uns
com os outros”. A terceira característica refere-se à prática: Para serem considerados membros
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de uma comunidade de prática, estes precisam ser praticantes. “Eles desenvolvem um repertório
compartilhado de recursos: experiências, histórias, ferramentas, formas de resolver problemas
recorrentes – em suma, prática compartilhada. Isso leva tempo e interação sustentada”
(WENGER, 2015, p. 2). Segundo o autor, é a combinação destes três elementos que se constitui
uma comunidade de prática.
Sabrina é categórica ao dizer que a participação no grupo mudou a sua vida, e, por
consequência, a vida de seu esposo Alexandre. Assim, o custo com o seu deslocamento até o
local de ensaios e até mesmo o investimento financeiro na aquisição de bons instrumentos
tornam-se uma necessidade de esforços inquestionáveis. Essa mesma sensação é descrita por
Newton ao explicar que, para fazer um bom trabalho, precisa ter um material de qualidade.
Tendo como premissa que todas as ações são sociais, uma vez que o conhecimento e o
significado são construídos socialmente e dentro de um contexto, como defende Schütz, nesta
pesquisa, o grande contexto é a prática musical em grupo por meio da flauta doce. No entanto,
é através das relações intersubjetivas entre os integrantes e do vínculo social estabelecido que
as ações realizadas no Conjunto de Flautas Doces são significadas.
O vínculo social criado entre os participantes do grupo não leva em conta apenas o
momento das práticas musicais, mas tudo o que é realizado e compartilhado neste contexto de
aprendizagem. Seja na organização do ensaio, na escolha do repertório, nos lanches ao final dos
encontros, na estrada durante as viagens, nas apresentações, nos locais onde o grupo se hospeda
durante os congressos e em todas as lacunas entre estes momentos citados. Embora em todos estes
o foco esteja na prática musical em conjunto da flauta doce, tais experiências, como explica
Schütz (1979), ao serem vividas juntas, aproximam os participantes de um sentido comum.
“A gente faz um investimento em que o retorno não é financeiro pra gente. É pessoal”
(Rodrigo, E1). E, como lamenta Newton, é difícil as pessoas da família entenderem o tempo
dedicado para a participação no grupo. “Mas é a única coisa que eu estou fazendo que me dá
prazer” (Newton, E1), referindo-se à prática musical que realiza para si em contrapartida ao
trabalho musical que desenvolve nos coros ou escola. Por meio desse ambiente comum em que
ocorrem os ensaios, os sujeitos motivam-se reciprocamente e originam os relacionamentos de
compreensão mútua e de consentimento, como menciona Schütz (2006), que podem ser
observados nesta pesquisa em diferentes dimensões das narrativas. Dito de outra forma,
independentemente do que os participantes aleguem como razão pela qual participam do grupo,
todas as explicações, independentemente de quem as tenha dito, são compreendidas e remetem
à sensação de que aquilo que o outro falou “eu mesmo sinto enquanto toco e pertenço ao grupo”,
ou, se não sinto, “consigo entender o que ele sente”, pois estou junto.
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Alexandre, que não se considera um flautista doce, diz que vem aos ensaios “pela
companhia” e reforça: “Eu me sinto muito bem aqui com vocês […], são amizades que eu vou
levar no coração” (Alexandre, E1). Imediatamente todos concordam com a afirmação dele.
Este é um sentimento intersubjetivo, uma vez que o sentido de prazer e bem-estar ao fazer
música em conjunto é comum a todos os participantes.
Os aspectos sociais sinalizados na pesquisa de Ivo (2015), como “os ganhos” da prática
em conjunto, também são trazidos pelos participantes do Conjunto de Flautas Doces da Uergs.
Considerando que a maioria deles já está formada na graduação ou com as disciplinas de flauta
doce concluídas – com exceção de Alexandre, que não estuda na Uergs, mas que cursou
Pedagogia e hoje inicia em outra instituição o curso de Graduação em Música –, os motivos
elencados por eles podem ser organizados em três grandes aspectos. O primeiro relaciona-se ao
sentimento de pertencimento ao grupo e ao fortalecimento das amizades no momento em que
conversam, passeiam, compartilham refeições e confraternizam. Estes são intitulados também
como momento de terapia, válvula de escape e prazer em estar com os amigos. O segundo aspecto
relaciona-se à prática musical, ao prazer que sentem no momento em que estão tocando flauta
doce, ouvindo os colegas, fazendo música juntos, aprendendo ou mesmo ensinando. E o terceiro
aspecto enfoca o desafio que cada nova música proporciona ao ser estudada com os colegas.
Percebe-se nas narrativas uma grande semelhança entre os aspectos apresentados pelos
participantes desta pesquisa e os três elementos que Wenger (2015) define sobre as
“comunidades de prática”. O que o autor caracteriza como “domínio” representa, para os
flautistas, o seu conhecimento musical e toda a técnica necessária para tocar bem; a “prática”
pode ser considerada o fazer musical em conjunto, e a “comunidade”, o sentimento de
pertencimento e todas as ações sociais narradas que tornam os participantes mais próximos uns
dos outros.
Segundo Wenger (2015), comunidades de prática também são conhecidas como redes
de aprendizagem, grupos temáticos ou clubes de tecnologia. Podem ser tanto grupos pequenos
quanto grandes, alguns ocorrendo face a face, assim como de maneira on-line. “As comunidades
de prática existem há tanto tempo quanto os seres humanos aprenderam juntos. Em casa, no
trabalho, na escola, nos nossos hobbies, todos pertencemos a comunidades de prática
(WENGER, 2015, p. 3). Além disso, o autor não difere o grau de atuação de cada participante,
sendo que em alguns somos membros principais e, em outros, meramente periféricos. Do
mesmo modo, enquanto flautistas que fazem música em grupo, há momentos na execução do
repertório em que um músico é o solista e, em outros, o acompanhador.
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Do ponto de vista musical, tal como Schütz (2006) defende, a comunicação entre o
intérprete e o compositor acontece no momento em que o primeiro se conecta ao pensamento
do segundo enquanto interpreta a sua música. Entretanto, podemos considerar ainda uma outra
conexão, que diz respeito ao que acontece internamente no ouvinte, no momento em que escuta
uma música já conhecida por ele. Nesta conexão, entendo que as relações que o ouvinte tem
com a música ultrapassam a compreensão do discurso musical e a sua previsão sobre elementos
musicais ainda não apresentados enquanto ouve a obra, como, por exemplo, um tema musical
recorrente ou um refrão enérgico, mas com todas as sensações que aquela música permite sentir
novamente, que podem se relacionar a diferentes experiências e ter marcado momentos
inesquecíveis de sua vida. Refiro-me especificamente à conexão com a sua própria história de
vida e suas lembranças com determinados períodos. Indo ao encontro do que Schütz (2006)
argumentava, uma sinfonia, por exemplo, existe não apenas no momento em que é executada
pelos músicos, mas também a partir do momento em que faz parte da experiência e memória
de quem executou e ouviu. Da mesma forma, ao ouvir uma música, muitas lembranças sociais
podem vir à tona.
Ilustração 25 – Fluxograma das relações sociais interativas de Schütz (1979)

Fonte: Elaboração própria.

Na pesquisa de Torres (2003), que buscou investigar as memórias musicais de alunas de
Pedagogia, as narrativas das participantes consideram que suas músicas preferidas estão ligadas
a momentos específicos de suas vidas, e estas, por sua vez, trazem recordações até mesmo da
infância. Inspirada pelo que as estudantes entrevistadas por Torres disseram, penso que, tal
como cenas de filmes, cada momento vivido tem também a sua própria trilha sonora, e, juntando
todas as músicas, vamos compondo a autobiografia de cada pessoa.
Muitas músicas também foram lembradas durante a produção das narrativas dos
participantes do Conjunto de Flautas Doces da Uergs, cada música com a sua respectiva
história. No âmbito pessoal, Rodrigo lembrou de quando conseguiu tocar sua primeira sonata,
que considerou ser a maior e mais complexa música até aquele momento de estudo de sua vida.
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Newton, por sua vez, não esquece da sua primeira música com a flauta baixo, e Sabrina lembra
direitinho de tudo o que aconteceu e sentiu quando tocou a sua primeira música no grupo. Foi
também uma música que a fez trocar o estudo do violão pela flauta doce, no início de sua
formação acadêmica.
Nas narrativas da pesquisa, algumas músicas mencionadas contam histórias marcantes
de períodos da vida anteriores ao ingresso no grupo, como no caso de Lucas, cuja primeira
música estudada na flauta, ao mudar-se para o Rio Grande do Sul, foi de um compositor da
região Nordeste, onde nasceu. Sabrina lembra bem da música que fez com que sua admiração
aumentasse ainda mais pela musicalidade de seu marido Alexandre ao tocar saxofone. Newton
lembra saudosamente da época em que escutava música em fita cassete no carro e de quando
conheceu, na Suíça, um de seus intérpretes preferidos, cuja fita não saía de seu carro.
Há também uma música da qual todos recordam e, em comum acordo, dizem ter sido a
primeira música complexa que tocamos juntos: “Rondino”, do compositor Jossi Hartmann.
Fundamentando a partir de Schütz, no momento em fazem música juntos, as ações dos
intérpretes não são orientadas apenas pelo pensamento do compositor, mas também pelas
experiências de seus parceiros musicais nos tempos interno e externo de cada um. Desse modo,
é interessante observar também que o aprendizado musical não ocorre apenas em aula e estudo
individual, mas também nas trocas e na relação prática entre os músicos. Wenger explica que
as pessoas geralmente pensam em aprendizado
[…] como relação entre um estudante e um mestre, mas estudos de aprendizado
revelam conjunto mais complexo de relações sociais através do qual a aprendizagem
ocorre principalmente com trabalhadores e aprendizes mais avançados. O termo
comunidade de prática era usado para se referir à comunidade que age como um
currículo vivo para o aprendiz. (WENGER, 2015, p. 4).

Como reflexiona Sabrina, “tem músicas que parecem transportar para outros lugares”
(Sabrina, E1), e, enquanto tocam juntos, cada integrante simboliza o efeito dessa ação para si.
Para Sabrina, este momento é considerado “um alívio para o estresse” (Sabrina, E1), e Newton,
num sentido muito próximo disso, diz que tocar no conjunto é como “um remédio para alma”,
considerando o encontro com as pessoas do grupo e a possibilidade de se desafiar, tanto como
flautista quanto arranjador (Newton, E1). E, da mesma maneira como se sentem os cantores de
seus coros, no momento em que vão para o ensaio, o fazer musical no Conjunto inspira para
Newton prazer, leveza e diversão.
Sentir-se profissional e valorizado pelo que sabe fazer foi a forma como Rodrigo
significou a sua participação no grupo. Em diferentes momentos da pesquisa, os participantes
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puderam contar o quanto fazer parte do grupo ampliou o conhecimento musical de cada um, as
suas habilidades e destrezas no manuseio do instrumento. Com o passar do tempo, os
integrantes foram amadurecendo musicalmente juntos, como explica Rodrigo. A leitura
musical, que era lenta, passou a ser dinâmica, e, com isso, o grupo passou a se ouvir mais. Não
estavam mais preocupados em tocar com êxito a sua parte individual da música, mas, sim,
interessados em dialogar musicalmente, o que qualificou a performance do grupo. Como
explica Schütz sobre a comunicação musical, estando atento à interpretação do outro, esta
guiará a sua própria interpretação da música. Enquanto num momento o músico pode ser o líder,
instigando seus colegas a seguirem a sua proposta sonora e expressiva de acordo com a técnica
utilizada, seja, por exemplo, com o tipo de articulação escolhida ou dinâmica empregada, em
outros momentos pode ser guiado pela indicação de outro músico, que toma a frente a essas
mesmas questões na frase seguinte do diálogo musical.
É necessário considerar que o amadurecimento musical, tal como mencionado por
Rodrigo e pelos demais integrantes do grupo, diz respeito ao seu próprio “estoque de
experiências musicais”, assim denominado por Schütz, que aproxima o intérprete ao
pensamento musical do compositor e também de “tudo aquilo que foi aprendido com seus
professores e seus professores de seus professores” (SCHÜTZ, 2006, p. 7, tradução nossa).
Se o conhecimento musical “pré-adquirido” funciona como um padrão de referência,
uma forma de compreender e interpretar o pensamento do compositor, como explica Schütz, o
tempo de convivência em grupo também é muito importante e permite a socialização, que,
segundo ele, acontece diante de um fazer cara a cara. Nessa perspectiva, percebo que os
encontros para estudo aos sábados ou domingos aproximam e colocam os músicos em sintonia.
A intimidade gerada após um certo tempo de convivência no grupo permite certo relaxamento,
e, com isso, uma sensação de liberdade para tocar de maneira expressiva, propondo novas
formas de interpretar a música durante o seu próprio desenrolar.
Ao perguntar se houve momentos marcantes vividos no grupo, os participantes
recordam primeiramente de diferentes apresentações e de seus respectivos ensaios preparativos.
As experiências marcantes não se resumem apenas às práticas musicais ou de estudo, mas
também de todos os momentos que antecedem uma apresentação, nas pausas dos ensaios ou em
viagens. Estas já fazem parte das histórias de vida, e, ao serem contadas pelos integrantes,
trazem episódios que serão sempre lembrados, ou, como diz Newton, fazem parte dos
“momentos impagáveis” que viveram juntos.
Ao falar sobre o trabalho biográfico que pode ser realizado tanto de maneira oral quanto
escrita, Josso (2004, p. 124) lembra de outro aspecto que parece fazer muita diferença: o “tempo
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de respiração, de regulação e de maturação”, que permite o distanciamento necessário para a
compreensão dos pensamentos. Nesse sentido, nosso segundo encontro de pesquisa aconteceu
algumas semanas após o primeiro. Este momento foi programado e elaborado com bastante
antecedência, pois o grupo participante da pesquisa, que é todo composto por professores,
considerou as férias escolares de inverno o melhor momento. Como descrito na abertura deste
grande capítulo, após planejarmos um dia de ensaio seguido por grupo de discussão, cada
pessoa precisou também organizar sua vida para estar presente neste dia.
Diferentemente de outras temáticas levantadas para discussão, pedi que os participantes
falassem um pouco sobre como estava a sua vida naquele momento, e, diante disso, como foi a
sua organização pessoal para participar do ensaio e do encontro de pesquisa. Ao narrar sua
organização para estar ali, cada participante situa os acontecimentos vividos diante de um
contexto maior, que, por sua vez, influiu nas suas ações diárias. Para a compreensão das
narrativas que será realizada pelo pesquisador, Goodson (2017) reforça a importância de
conhecer o contexto estrutural da vida para que não haja uma interpretação a partir de um ponto
de vista tendencioso. Segundo ele, “Um relato de vida é apenas construído sob circunstâncias
históricas e condições culturais específicas – essas precisam ser inseridas em nosso escopo
metodológico” (GOODSON, 2017, p. 38).
À primeira vista, as situações narradas sobre o momento presente não parecem ser
relevantes, afinal, saber que Sabrina precisou reagendar a visita do pedreiro, que Newton estava em
formação pedagógica nos dias que antecediam o nosso encontro ou quantas disciplinas o Lucas
cursava no semestre passado não parece ter relação com o propósito desta pesquisa. Entretanto,
refletem diretamente nas questões seguintes, em que os participantes explicam que fazer música no
conjunto, neste momento de suas vidas, tem a ver com o alívio para o estresse; com a reenergização
de Newton ante ao cansaço acumulado do semestre, sendo a nossa prática e o resultado musical
como “um remédio para a alma” (Newton, E1); com o prazer narrado por Rodrigo quando diz que
se sente valorizado pelo profissional que é, por tudo o que sabe fazer musicalmente; com a relação
forte de amizade e cumplicidade entre os participantes, que permite que Lucas se sinta seguro ao
tocar em grupo e que Sabrina define como sua “tribo”, onde todos estão acolhidos.
Outro aspecto que emergiu das narrativas foi a questão da identidade de grupo. “Somos
flautistas doces e professores”, assim definiu Rodrigo, encontrando aspectos identitários
comuns entre os participantes. Entretanto, Rodrigo lamenta o desconhecimento e muitas vezes
o preconceito que existe com a flauta doce.
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É um dos instrumentos considerados mais antigos. Os tratados de Hotteterre mostram
que têm lá todas as técnicas e ornamentações para flauta e técnica barroca. Então tá,
peraí, o teu instrumento tem uma sonoridade bem maior do que a gente imagina. E eu
acho que é por isso que as pessoas olham com preconceito para a flauta doce. Porque
não sabem que tem essa possibilidade. (Rodrigo, E2).
Eu acho que falta informação, assim [sobre flauta doce], sobre essas questões que
envolvem instrumento. Eu acho que no meio acadêmico, aqui, isso ainda precisa ser
muito levantado. (Lucas, E4).

Considero curioso o fato de que ainda hoje muitas pessoas consideram apenas a função
pedagógica da flauta doce. Refiro-me aqui diretamente a alguns profissionais da educação
musical, professores formadores e também da performance, que, mesmo de maneira não
consciente, contribuem para essa desvalorização do instrumento. Assim, a sensação de ter que
ficar defendendo incansavelmente o instrumento e o seu potencial performático justamente para
um público que poderia conhecê-lo de antemão é narrado de maneira desmotivadora pelos
participantes da pesquisa. Se, por um lado, sabemos que a tradição performática com a flauta doce
ainda é recente no Brasil, tendo chegado a partir da década de 1960 como instrumento de iniciação
musical (PAOLIELLO, 2007), existe um trabalho considerável de diversos grupos de flautas
doces que produzem música com qualidade e que buscam divulgar cada vez mais este trabalho.
Como sinalizado por Freixedas (2015), nas próprias instituições de ensino superior que
oferecem o curso de Graduação em Música, a grande maioria delas possui disciplinas
curriculares de prática de flauta doce ou ainda grupos de extensão, onde os alunos podem
desenvolver ainda mais a habilidade com o instrumento. Entre as instituições do Rio Grande do
Sul, por exemplo, que oferecem disciplinas de prática instrumental de flauta doce no curso de
Graduação em Música, estão: UFRGS, IPA, Isei, Unipampa, UFPel, UFSM e Uergs.
Seja no ensino básico escolar ou mesmo na graduação, existe uma necessidade cada vez
maior de se pensar em maneiras para ampliar as experiências, e logo as aprendizagens dos
estudantes. Além disso, a escola não pode ser o locus privilegiado da aprendizagem. A escola,
segundo Wenger (2015, p. 5),

Não é um mundo fechado, autocontido, no qual os estudantes adquirem conhecimento
para ser aplicado fora, mas parte de um sistema de aprendizagem mais amplo. A classe
não é o principal evento de aprendizagem. É a vida em si que é o principal evento de
aprendizagem. Escolas, salas de aula e sessões de treinamento têm ainda um papel a
desempenhar nesta visão, mas eles têm que estar a serviço da aprendizagem que
acontece no mundo.

Nesse sentido, as atividades de extensão, como o Conjunto de Flautas Doces ou outros
grupos que trabalham neste formato, realizam atividades que conectam a experiência dos alunos
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a práticas maiores e externas à sala de aula. É uma atividade que permite avançar o aprendizado
musical, realizar trocas de experiências com pessoas do grupo e divulgar todo o potencial da
flauta doce “com comunidades mais amplas além das paredes da escola” (WENGER, 2015, p. 5).
Em relação ao ensino superior, Gande e Kruse-Weber (2017) explicam que muitas
estratégias para a formação e desenvolvimento profissional em educação musical estão sendo
reconsideradas. Através de uma pesquisa realizada pelas autoras no Instituto de Educação
Musical da Universidade de Música e Artes Cênicas de Graz, na Áustria, cuja instituição
desenvolve um projeto de música comunitária aberto a pessoas de todas as origens e idades,
baseado na aprendizagem colaborativa, elas perceberam que, da mesma forma, “a música da
comunidade pode oferecer novas perspectivas para instituições e músicos profissionais se
conectarem com novos públicos, podendo proporcionar a esses a oportunidade de se envolver
com música e artes criativas de maneiras novas e fascinantes” (GANDE; KRUSE-WEBER,
2017, p. 373). Neste projeto, os próprios estudantes universitários ministram as atividades, e o
propósito, segundo as pesquisadoras, é formar professores reflexivos.
Podemos considerar que a falta de informação sobre a flauta doce causa o baixo
incentivo para o avanço do estudo no instrumento. Essa conclusão fica evidente, por exemplo,
no momento em que os estudantes de flauta doce narram terem sido convidados por seus
professores a tocar outros instrumentos durante atividades de prática musical realizadas no
curso de graduação, mesmo sendo a flauta doce seu instrumento principal de estudo durante a
formação acadêmica. Outras vezes, é através de termos pejorativos expressos pelos próprios
colegas universitários, que dizem não gostar do som do instrumento, ou quando a flauta é
oferecida em escolas livres como um instrumento musicalizador para depois o aluno escolher
um instrumento novo para seguir estudando. Neste caso, a falta de conhecimento refere-se à
ausência de boas referências musicais, oportunidades de estudo ou de concertos musicais com
o instrumento.
É interessante perceber que, após a realização dos concertos, todos os participantes
narraram terem sido muito bem acolhidos pelo público, que normalmente fica admirado com a
sonoridade e performance. Entretanto, existe algo curioso: a relação da ansiedade relatada pelos
participantes da pesquisa nos momentos de concertos realizados para o público também músico.
Se de um lado podemos considerar a exposição e o possível julgamento daqueles que
teoricamente possuem maior conhecimento musical, de outro lado, é justamente a tensão gerada
frente à falta de conhecimento destes e a possibilidade de julgamento negativo. Ao perguntar qual
foi o sentimento de tocar para os estudantes de música em Vale Vêneto, durante evento que reuniu
professores de música com grande qualificação e também estudantes que dependem de seleção
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prévia para poderem participar, por exemplo, as palavras que mais chamam a atenção são:
“apavorados”, “desmistificando”, “estranheza”, “sonoridade”, “disciplinados”, “impressionados”
e “repertório de flauta doce”. Entretanto, ao acabar o concerto, muitas pessoas vinham ao encontro
para conversar, conhecer de perto os instrumentos, elogiar e convidar para novos concertos, o que
faz com que confirmemos que o que ocorre é um desconhecimento sobre a flauta doce.
Considerando o Conjunto de Flautas Doces como um grupo de prática colaborativa,
outro aspecto importante é a admiração e o respeito que os integrantes sentem uns pelos outros
e, em especial, por Newton. Além de seus inúmeros arranjos, todos relatam aprender muito com
ele. Nos próprios grupos de discussão, frequentemente ele compartilha histórias de fatos vividos
profissionalmente que trouxeram grandes lições. E, como conclui Lucas, “a experiência de vida
é o que mais fica”.
7.3

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE
Fico impressionada com a determinação desses meus três alunos, dois
agora formados na minha disciplina, mas que se mantêm muito motivados e
ativos no grupo. A terceira integrante, embora ainda cursando a disciplina de
flauta doce, é de Estrela e bem jovem.
Cada integrante mora em uma cidade diferente. Newton, de Taquara,
Rodrigo, de Portão, e Sabrina, de Estrela. Fico impressionada com o
engajamento deles, que, no sábado à tarde, optam por deixar a família e outras
atividades para nossos encontros de ensaio. É muito raro encontrar alunos com
esta vontade!
Ao mesmo tempo, todos eles já são professores, atuam no ensino em
diferentes modalidades. Newton trabalha com educação musical no ensino
fundamental, rege coros infantis e adultos. Sabrina atua no ensino de flauta
doce numa escola de artes e recentemente iniciou como professora de música
do ensino fundamental. Rodrigo atua como professor de música num projeto
da prefeitura de Portão e atualmente é monitor voluntário, auxiliando os
estudantes de flauta doce do curso de Graduação em Música da Uergs.
(Fernanda, D).

7.3.1 Aprender e ensinar música
Durante os encontros de pesquisa, com muita frequência as narrativas dos participantes
voltavam-se para temas recorrentes. Às vezes eles pareciam querer intencionalmente reforçar
um acontecimento ou sensação marcante, e, outras vezes, a justificativa era aparentemente a
mesma para diferentes questões propostas. Deste modo, organizar a apresentação das
informações da pesquisa sem repeti-las tornou-se um processo de escolha complexo e nem
sempre possível. Algumas vezes, uma fala dita no primeiro encontro complementava outra fala
proposta no segundo. Em outros casos, também, um mesmo diálogo entre os participantes
sugeria duas ou mais dimensões de análise.
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Com os aspectos relacionados a ensinar e aprender ocorreu isso. Retiro alguns trechos
de situações já descritas na apresentação dos participantes para compreendê-las sob uma outra
dimensão. Começo então descrevendo a narrativa de Newton, onde ele conta que aprender a
tocar flauta doce tinha sido uma experiência tranquila e fácil. “Eu achei muito fácil aprender a
tocar flauta doce. Como eu falei, eu aprendi sozinho, sem professor. Eu nunca tive um professor,
só na faculdade e contigo. E eu achei tão fácil” (Newton, E1). Sabrina então o interrompe
dizendo: “É que o começo é fácil” (Sabrina, E1). No entanto, causa-lhe estranheza perceber a
grande dificuldade que é para alguns de seus alunos: “Eu vejo os meus alunos hoje e percebo a
dificuldade que eles têm” (Sabrina, E1).
Newton explica que se sente realizado quando está tocando para uma turma mais
iniciante de alunos, e alguns dizem: “Como é fácil! Para nós é difícil, mas como é fácil para ti,
como parece fácil!”. “É fácil para vocês também”, Newton responde.
Daí hoje, quando eu pego os alunos mais avançados, vocês lembram? [dizendo aos
alunos] Vocês lembram no início, olha como é fácil agora? Daí eles reconhecem como
é fácil. Claro! E agora eles pegam músicas... às vezes eu dou uma música de primeira,
só para testar o esquema deles, sabe, e eles vão embora. Às vezes alguns travam, mas
a maioria vai embora. E isso que é legal! (Newton, E1).

Sobre isso, Sabrina comenta: “Eu acho que a galerinha em geral está desistindo quando
vê que não é só ir ali e soprar”. “O cara tem que estudar também”, complementa Alexandre
(Diálogo, Sabrina e Alexandre, E1).
Newton lembra também da dificuldade enfrentada para desenvolver a consciência do
sopro. Segundo ele, é um processo lento e que necessita ser lembrado constantemente aos
alunos para que cuidem da postura, da respiração, do ataque, da coluna de ar, entre outros.
“Quando explico tudo direitinho, daí, sim, eles começam, mas ainda assim querem tirar o som,
parece que soprando o mais forte possível para tirar o som mais alto do que todo mundo”
(Newton, E2). Sabrina ainda complementa dizendo: “Sozinho está bonitinho, tocou em grupo,
cruzes!”. E Newton concorda.
Neste exato momento, Sabrina faz uma expressão pensativa e continua: “Mas tu sabes
que eu fico pensando, talvez antes a gente não percebia que a gente estava fazendo algo assim
com a flauta doce”. Então Newton responde: “A Fernanda é que sabe. Às vezes [na aula] eu
olhava para a Fernanda e ela respirava fundo. E eu pensava: Barbaridade, eu não estou
agradando a Fernanda. Vou ter que estudar mais” (Newton, E2). Eu imediatamente digo que
não lembro deste momento e o grupo ri muito.
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Rodrigo então lembra de quais eram suas principais dificuldades nas primeiras aulas:
Eu lembro também das minhas aulas. Principalmente quando eu comecei a pegar a
soprano com mais afinco, tipo: “Vamos tocar? Vamos tocar soprano!”. Eu estava
recém saindo do trompete. Então eu tinha muita dificuldade de controlar o fluxo de
ar. Eu era acostumado a mandar um ar do caramba para dentro do trompete. Aí você
pega a flauta, cujo tubo de ressonância é muitas vezes menor e que não precisa de toda
aquela reserva de ar que tu tens para o trompete. Eu lembro que você [Fernanda] me
olhava assim, e dizia: “Rodrigo, respira direito. Não respira tanto. Aqui tu solta mais,
aqui tu solta menos”. E eu digo “tá”. Mas vamos lá! (Rodrigo, E2).

A narrativa de Newton sobre sua atuação docente e o início do processo de
aprendizagem da flauta doce foi um disparador de lembranças para que os demais integrantes
também lembrassem e refletissem sobre a sua iniciação com a flauta doce.
Newton então continua: “Para mim, eu digo sempre que foi: ‘Solta mais o ar, solta mais
o ar!’ [Fernanda dizendo] E eu segurava mais um pouco” (Newton, E2). Sob este mesmo
aspecto, Sabrina então explica que não percebia ter dificuldade quando começou a tocar a tenor,
por exemplo: “Eu acho que por isso eu tinha facilidade com a tenor, porque a tenor tem que
jogar muito mais ar, e a transversa também” (Sabrina, E2).
Rodrigo então lembra que o grande momento da sua vida de estudante foi quando
percebeu que o instrumento já era uma extensão do seu corpo, o que significa que não precisava
mais se concentrar em tantos aspectos, como sopro, dedilhado, entre outros, tudo fluía de
maneira espontânea.
Ainda sobre o aspecto do estudo, Newton comenta que, do grupo de flautas doces de
sua escola, apenas um de cada cinco alunos costuma estudar em casa. Ele explica que, do
repertório estudado para a abertura do Encore, apenas um aluno consegue tocar a introdução do
Hino Nacional Brasileiro. “Só não faz os trinados, mas já está tocando” (Newton, E2). Então
Sabrina exprime o quanto é gratificante ver outras pessoas seguindo os mesmos passos.
Rodrigo explica como é importante ter um lugar para tocar em grupo. Segundo ele, esta
prática musical além de motivar é uma excelente oportunidade para o estudo. Newton concorda
e relembra o quanto foi rápida a sua aprendizagem com a flauta baixo a partir do momento em
que passou a tocá-la no nosso grupo (Rodrigo, E2).
Na percepção de Newton, existe também um outro fator, que é o modismo. Alguns anos
atrás, por exemplo, havia uma novela transmitida pela Rede Globo em que um dos personagens
tocava vários instrumentos, dentre eles flauta doce. Logo, naquela época ela virou uma febre
entre os estudantes.
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Diferentemente de outros colegas, as dificuldades e o cansaço nunca foram empecilho
para Lucas estudar. O grupo de alunos que começou a aprender flauta com ele era
frequentemente requisitado para se apresentar em eventos da cidade, como, por exemplo, a
inauguração do posto de saúde local e outros eventos escolares, assim, “a questão da flauta
doce na escola passou a ser: ‘ah os alunos TOP tocam flauta! Os melhores alunos’” (Lucas,
E4). Então a flauta doce ganhou visibilidade e, no ano seguinte, muitos outros alunos queriam
também aprender a tocar. Considero importante ressaltar que Lucas não teve aula de música
como uma disciplina do currículo escolar, a referida aula de flauta doce era oferecida em
oficinas no contraturno escolar.
Como estudante de licenciatura, Lucas percebe e narra como foi importante aprender
com os colegas que já trabalham no ensino de instrumento. Além disso, a partir das vivências
que teve no Conjunto de Flautas Doces da Uergs, pôde ajudar a encontrar o seu jeito de trabalhar
com as crianças.
Eu acho que sempre tem alguma coisa que acaba proporcionando. A relação que a
gente tem no grupo, por exemplo, em algum momento ela vai ser a mesma com o
aluno, na sala de aula. Claro que são trocas diferentes, num grupo é determinado tema,
assunto... com aluno acredito que a responsabilidade é bem maior, né? Com o que tu
falas, com o que tu proporcionas para a turma. Então isso tem muita influência, têm
muito a ver as duas coisas. (Lucas, E1).

Em sua atuação profissional docente com ensino de flauta doce, Lucas explica que já
teve um bom retorno das famílias envolvidas. Ele percebeu que o que ensinava com a música,
naquele contexto de atuação, era valorizado e fazia diferença na vida de seus alunos, da mesma
forma que este aprendizado transformou a sua vida. Ele contou que, certa vez, recebeu o
seguinte retorno do pai de um aluno de flauta:
Ah, tô muito feliz que meu filho tá tocando, porque, quando ele leva o instrumento
pra casa pra estudar, é o momento que a família para, na correria da semana, de
trabalho, um trabalha em outra cidade, e daí pega filho na creche e não sei o quê...
enfim, tem toda uma vida pra cuidar, e esse momento que o meu filho para e estuda é
um momento que todos nós também paramos. Para ajudar ele, para apreciar também,
então por isso que eu falo muito assim, das relações para além do tocar, além da
música. (Lucas, E1).

Para Alexandre, a inspiração de querer tocar flauta doce veio mesmo de Sabrina. Como
ele já tocava um instrumento de sopro, foi fácil aprender a tocar as flautas soprano e tenor.
Então, além de tocar no conjunto de flautas doces, chegou a fazer algumas aulas em casa com
Sabrina para começar a aprender a flauta contralto. Ele contou também que teve a possibilidade
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de, sob a orientação de Sabrina, ensinar flauta doce para crianças em idade escolar. Essa
experiência aconteceu durante o período de um ano e meio (Alexandre, D).
7.3.2 Autonomia para criar e incentivo para seguir
Ensaio do dia 30 de setembro
Neste dia, iniciamos o ensaio um pouco mais tarde devido ao
prolongamento da aula de Sabrina e Mayon. Estávamos à véspera dos recitais
de final de semestre, e era necessário revisar o repertório musical que seria
apresentado. Trabalhávamos o segundo movimento da Sonata canônica nº 3 de
Telemann. Enquanto isso, Newton e Rodrigo, que já tinham sinalizado
presença pela janelinha de vidro, aguardavam no corredor. Finalizando a aula
de instrumento, chamei os demais integrantes para entrar na pequena sala.
Embora Mayon não estivesse participando oficialmente do grupo, fez uma
participação especial neste dia. Assim que todos estavam organizados, Newton
entregou as novas partituras ao grupo. Ele havia feito um rearranjo da
“Primavera” de Vivaldi, além de transcrever “Entertainer”, de Scott Joplin, e o
choro “Pintinhos no terreiro”, de Zequinha de Abreu. Iniciamos com as
músicas já estudadas no ensaio anterior: “Negrinho do Pastoreio” e outras
músicas do repertório gaúcho que farão parte do recital de formatura e meio de
curso. Algumas das músicas gaúchas foram preparadas especialmente para a
apresentação na abertura da Semana Farroupilha em Montenegro e agora estão
incluídas no repertório do grupo. (Fernanda, D).

Referindo-se à importância da autonomia dos grupos instrumentais, Newton argumenta
que os projetos inovadores, os grupos musicais, como os coros de prefeituras, de escolas, por
exemplo, iniciam pela ousadia e visão da direção ou prefeitura. “Uma questão de organização”
de quem está na posição de supervisor. “Se ele quer fazer, ele faz, entende? Se ele quiser um
grupo de flautas doces, ele vai fazer, vai atrás de um professor” (Newton, E2).
Só que isso dá trabalho, por exemplo, como é que se faz um arranjo? Um arranjo não
vem assim, [precisa de] inspiração, tem que trabalhar em cima dele. Tens que ouvir
bastante, sentar, pesquisar, voltar. E vou te dizer, não é fácil mas é possível. Qualquer
arranjador que eu conheça, ele não faz o arranjinho assim na brincadeira, coisa
parecida” (Newton, E2).

Newton explica que tem observado um baixo número de bandas marciais nas escolas.
“Ninguém mais quer fazer banda nas escolas. E sabe por que ninguém mais quer fazer? Porque
dá trabalho, precisa ensaiar” (Newton, E2). Segundo ele, é uma visão política. Certa vez, Newton
disse que encontrou o diretor da escola da Azaleia. Newton trabalhava já há cerca de quatro anos.
E o diretor falou: “Bah, passei anos buscando um regente, nunca achei um que quisesse trabalhar,
os caras só querem saber do dinheiro. Eles começavam, ficavam dois meses e iam embora”. E,
com orgulho, continua: “E sabe por que eu fiquei? Porque fui lá, arregacei as mangas, fui lá na
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bancada de sapato convidar o povo para cantar. Vamos cantar! Vamos cantar! Eu dizia”
(Newton, E2). Newton conta que logo descobriu que alguns funcionários eram da Igreja
Assembleia de Deus e que sabiam cantar. Então, conseguiu reuni-los para iniciar o coro e seguiu
convidando os demais por um longo período. Segundo ele, “o resultado depois veio” (Newton,
E2). Ele precisou se dedicar muitas horas para conseguir um bom resultado. Certamente o
trabalho que realizou foi além do tempo contratado para atuar com o coro (Newton, E2).
Newton conclui sua história dizendo que hoje em dia é difícil as pessoas fazerem isso.
Ele acredita que um dos motivos é a falta de incentivo, e outro porque que exige trabalho, horas
de dedicação. Ele compara então sua atuação neste trabalho com sua dedicação dentro do
Conjunto de Flautas Doces. “Então seria muito fácil ficar aqui esperando que a Fernanda nos
desse todo o conteúdo que a gente precisava. A partir do momento em que a gente começou,
ela nos deu toda a liberdade para fazer coisas. E a gente faz por causa disso” (Newton, E2).
Em seguida, ele continua explicando que eu poderia ter delimitado o repertório do grupo, mas
que assim dei liberdade para que todos pudessem colaborar e trazer sugestões novas, além do
repertório por mim sugerido. Ele então conclui: “Eu que me achei um pouquinho mais de
trabalhar porque eu gosto de fazer isso, e me senti muito bem escrevendo para flauta doce”
(Newton, E2). Newton então repete que, para as atividades funcionarem, tanto o incentivo
quanto a autonomia das pessoas são fundamentais.
7.3.3 “Professores que marcam a vida da gente”
Falar sobre os professores que foram marcantes durante a formação musical não estava
previsto para os encontros de pesquisa, mas em muitos momentos surgiram narrativas que
referenciavam professores que marcaram a vida e inspiraram a escolha profissional.
Quem começou falando sobre um professor marcante foi Sabrina. “O Maestro, o Edson,
sempre muito tranquilo. A gente tem um respeito enorme por ele, quando ele levantava a batuta,
tu não respiravas” (Sabrina, E2). Segundo Sabrina, o professor Edson não era formado em
Música, mas tinha uma prática musical muito grande. E, como ela disse, “tem professores que
marcam a vida da gente” (Sabrina, E2).
Uma segunda professora marcante para Sabrina foi sua professora de violão, a Zuleica.
Segundo Sabrina, embora ela tivesse prática com violão e trabalhasse há muitos anos com o
ensino do instrumento, não tinha formação acadêmica na área, e assim acabou ingressando no
curso de Licenciatura em Música junto com Sabrina. Então, além de sua professora, passou a
ser também colega de graduação. Sobre o primeiro professor a referir-se, Sabrina explica:
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O Edson também foi outro professor que marcou a minha escolha de continuar na
música. E toda uma questão de respeito. Respeitar professor, de como trabalhar com
aluno, coisa que tu nem percebes. Hoje eu vejo que eu estava prestando atenção na
maneira de ele tratar os alunos, como conversar, como trabalhar. Hoje eu percebo que
eu estava prestando atenção nisso. Mas, na época, eu estava lá para aprender música.
(Sabrina, E1).

Como última reflexão, Sabrina complementa: “E tu, quando me apresentou a flauta
doce. Porque mudou. Eu era da flauta transversal. Mas eu nunca fiz aula de flauta transversal,
eu fazia aula de transversal com o professor de saxofone. Minha veia é violão, sempre foi.
Minha família toda é das cordas” (Sabrina, E1).
Em diferentes momentos de nossas conversas, Lucas lembra de sua primeira professora
de flauta doce, a “profe Lu”, como ele carinhosamente fala, aquela professora que oportunizou
que ele estudasse música. Na escrita de sua história de vida, fica evidente que a profe Lu marcou
sua trajetória escolar. Ele lembra como se fosse hoje de sua primeira aula de flauta doce; da
primeira partitura e do método de onde ela havia sido retirada; das primeiras notas que
aprendeu; da atenção que a professora dedicava a toda turma, que certamente ultrapassava o
papel profissional; dos momentos em que era chamado pela professora para ajudar nas oficinas,
estudando ao lado de colegas iniciantes; das apresentações que realizava com ela; do dia em
que quebrou o pé e foi levado por ela ao hospital; dos meses em que ficou com o pé quebrado
e que era buscado pela professora com o seu próprio carro e levado para tocar junto aos seus
colegas e da forma como ela conduzia as aulas, que marcaram e ainda hoje refletem na forma
como ele procura também ensinar aos seus alunos (Lucas, D).
E hoje eu acabo fazendo muito isso, também assim, se eu vejo que tem um aluno que
se destaca, eu acabo dizendo: “Então tu vai ajudar os teus colegas”, colocando ele
como uma referência, mas não num sentido de priorizar mais ele; que ele possa, por
ser colega mais íntimo, conseguir colocar de uma forma que ele entenda mais fácil,
por ser colega, por ser da mesma idade, enfim... isso foi uma coisa que eu vi as
professoras fazendo, e eu acabo fazendo até hoje também. Eu acho que agrega muito,
é importante. (Lucas, E4).

Lucas lembra ainda de outro fato curioso: quando começou a tocar flauta doce, a única
pessoa adulta que conhecia na sua cidade que tocava este instrumento era a profe Lu. Depois
de algum tempo, quando começou a participar dos encontros de estudantes de flautas doces da
Fundarte, eu passei a ser a sua segunda referência como professora do instrumento.
E aí depois eu te conheci nos encontros de flauta. E aí tu acabou sendo uma referência
também. Não era mais só ali na escola que eu aprendia. Mas ah... tinha aquela mulher
lá, que eu não sabia o nome, era aquela mulher lá da Fundarte, acho que participei de
quatro anos seguidos, aí sempre te via. Lembro do primeiro ano que eu participei, eu
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estava na tua oficina até, acho que era por níveis. […] E aí, quando eu entrei na Uergs,
lembrei de ti, aquela mulher lá do encontro de flautas. (Lucas, E3).

Sobre os encontros de estudantes de flauta doces da Fundarte recordados por Lucas,
sinto um grande orgulho de ter fundado e feito parte da comissão organizadora durante os nove
anos de sua edição. Nestas oportunidades, e junto de outros colegas da instituição, visitávamos
escolas públicas de Montenegro com o intuito de convidar os alunos para participarem do
evento. O encontro acontecia uma vez ao ano, sempre em um sábado, o dia todo, com diferentes
atividades envolvidas: apresentações artísticas com grupos convidados, oficinas de flauta doce,
momentos de lazer, aula de dança, prática de música em conjunto entre flautistas e pianistas e
pausas para almoço e lanche. Ao final do dia, todos os alunos subiam ao palco para
apresentarem juntos uma música especialmente arranjada para o encontro. Cada ano o
repertório era composto de um tema diferente. Dentre os temas, estavam: folclore alemão,
Beatles, temas de filmes, temas do Chaves, música tradicional gaúcha, entre outros. Nestes
encontros participavam estudantes não apenas de Montenegro, mas de muitas outras cidades do
estado, tanto do interior quanto da região metropolitana.
É motivo de orgulho saber que pude contribuir para a formação de Lucas muito antes
de sua formação acadêmica e também fazer parte das suas recordações como “professorareferência” do instrumento que ele estuda. “E aí vai ficando, sabe, as pessoas vão ficando
através da imagem, de ver o trabalho que fez como uma referência”. Então Lucas faz uma pausa
e, bem emocionado, conclui: “Tu pensas, lá quando eu tinha oito anos, quando eu comecei, era
só a mulher lá da Fundarte, e, aqui, a gente tá gravando um áudio para a pesquisa de
doutorado, né, então, meu Deus, é uma linha enorme de aprendizado, de vivências. É bem
importante” (Lucas, E3).
Nas narrativas de Alexandre aconteceu algo curioso. Logo o instrumento que ele não
seguiu estudando foi o que deixou uma forte lembrança. Sua professora de piano era uma freira
que morava ao lado de sua casa. “Era uma aula por semana com duração de uma hora. No
começo das aulas, sempre tinha uma mesma oração” (Alexandre, E1). O curioso foi constatar
que, com o passar do tempo, progredir no instrumento aumentava as dificuldades e diminuía a
vontade de estudar. Lembro que dizia para a minha mãe: “Só toco música de igreja”, talvez pela
professora ser uma freira. Depois de algum tempo, parei com as aulas de piano. Tenho o método
e algumas partituras até hoje e, quando olho o método que ganhei da professora e as partituras
que estudava antes de parar, percebo que não eram músicas de igreja como imaginava, e, sim,
peças de piano para tocar com as duas mãos alternadas (Alexandre, D).
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7.3.4 “Minha filha vai fazer flautinha de novo? Ela não vai evoluir?”
A ideia de que a flauta doce é um instrumento unicamente para começar os estudos com
a música é muito forte. Sem querer negar o grande potencial musicalizador que ela tem, já
discutido em capítulo anterior e, também, o seu potencial performático, existe um grande
preconceito em relação ao seu estudo.
A frase que intitula este subcapítulo, “Minha filha vai fazer flautinha de novo? Ela não vai
evoluir?” (Sabrina, E2), foi expressada pela mãe de uma aluna de Sabrina logo no início do ano
letivo. A criança em questão fazia parte de um grupo de meninas que estudava flauta doce em
conjunto. “A guria começou com sete aninhos. Tem um caminho gigantesco pela flauta doce”.
Mas, aos olhos da mãe, o seu pensamento é: “Não, não, ela está há dois anos tocando flauta
doce, ela não vai para frente” (Sabrina, E2).
Sabrina sente-se muito incomodada pela forma como a flauta doce é vista em sua região,
“Porque na minha região tem muito preconceito com a flauta. Eu vou falar sempre isso. Lá tem
muito preconceito com a flauta”, repete ela enfaticamente (Sabrina, E2). Nesse momento,
Newton diz que não percebe o mesmo em Taquara. “Aqui em Taquara não tem, até porque
nunca teve nada nesse sentido” (Newton, E2). E Rodrigo concorda com ele e explica: “Portão
também não, é uma novidade ter aulas de flauta doce” (Rodrigo, E2).
Na cidade de Sabrina e em toda a região vizinha, os grupos de sopros e orquestras de
metais têm forte tradição, logo, o desejo por aprender tais instrumentos sofre influência e é visto
como uma possibilidade inclusive de emprego, em função do grande número de grupos
musicais e bandas de baile.
A questão da possibilidade de atuação profissional com a flauta doce certamente é um
dos motivos para que exista esse preconceito narrado pelos participantes. O desconhecimento
da potencialidade, como já citado anteriormente, é outro.
Rodrigo: “Marcha soldado”, “Parabéns a você”, “Asa Branca”, “Cai, cai, balão”, essas
músicas eu toquei muito com a flauta doce. Essas tranquilas. Aí, quando eu comecei
a entender que, peraí, tem música dificultosa, não é só chegar e soprar. Articulação,
dedilhado, tu tens que parar para pensar e construir um som limpo. Não é só tu chegar
e ah... apertou o negócio e vai sair fazendo barulho. É diferente. É um instrumento
que tem um requinte. Que alguém pensou nele. Alguém escreveu peças para flauta
doce. Cartilhas técnicas sobre flauta doce.
Sabrina: É um dos instrumentos mais antigos.
Rodrigo: É um dos instrumentos considerados mais antigos. Os tratados de Hotteterre
que tem lá as técnicas e ornamentações para flauta e técnica barroca. Então tá, peraí,
o teu instrumento tem uma sonoridade muito maior do que a gente imagina. (Diálogo,
Rodrigo e Sabrina, E2).
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Rodrigo então sintetiza: “Eu acho que é por isso que as pessoas olham com preconceito
para a flauta, porque não sabem que tem essa possibilidade” (Rodrigo, E2).
Sabrina, de maneira pensativa, faz uma reflexão. “Eu acho que a gente começa a
visualizar, não só a flauta doce, mas todos os instrumentos. E todos de uma maneira diferente”
(Sabrina, E2). Então lembra de uma seleção de empregos que fez quando, após lerem o seu
currículo, a recrutadora perguntou: “Ah, tu faz muitos cursos de música, né, tem muita
experiência com música, né? Mas se precisar formar um projeto interdisciplinar com dança,
com teatro, tu farias?” (Sabrina, E2). Sabrina então conta que respondeu da seguinte forma:
Olha, não vou dizer que eu não faça, mas eu não tenho conhecimento pra isso, eu fiz
[cadeiras] eletiva agora, e eu vi que é um mundo inteiro que eles têm para estudar,
para aprender, sabe? O que eles precisam aprender é um negócio gigantesco. Assim,
[com] a dança eles sabem [usar] cada ossinho do corpo, cada músculo, então a gente
começa a enxergar também a flauta assim. A gente passa a enxergar as coisas com
muito mais respeito. Tem gente que dominar muito bem a técnica da flauta, tem gente
que domina a técnica da dança, não é só dois pra um lado e dois pro outro. Vê que não
é só “Asa branca” e “Marcha soldado” na “soprano”. Começa a ver de outra maneira.
(Sabrina, E2).

Pergunto a Sabrina como foi a recepção ao que disse para a recrutadora, uma vez que se
tratava de uma seleção de emprego. Sabrina respondeu que aparentemente ela entendeu, mas
acredita que dificilmente tenha mudado de opinião. “Quem é de fora já tem essa ideia que ‘ah, é
só dançar, é só tocar flauta desse jeito aí’. As pessoas não sabem que precisa ter uma técnica
para não ficar aquele som que ninguém aguenta escutar, sabe?” (Sabrina, E2). E Sabrina
enfatiza: “Tem que ter conhecimento, uma preocupação com a sonoridade, uma preocupação,
por exemplo, com aquela outra área de dança, pra não ensinar de qualquer jeito” (Sabrina, E2).
Lucas lembra com tristeza do descaso que sentiu durante o próprio curso de Graduação
em Música quando, segundo ele, nos momentos de prática de conjunto, era incentivado a tocar
outros instrumentos musicais no lugar da flauta doce. Ele conta que certa vez, ao chegar com a
flauta doce para tocar, escutou: “Quem sabe tu pegas um triângulo” (Lucas, E3) para tocar esta
música. Outra vez, mesmo levando opções de músicas arranjadas para flauta doce, estas não
foram acolhidas pela turma. O mesmo percebeu Sabrina, quando, em alguns momentos do
curso, era convidada para tocar flauta transversal quando o seu instrumento de estudo na
instituição era a flauta doce.
Então pediu para eu fazer um improviso de flauta transversal, e eu disse que minha
especialidade é flauta doce. Eu mal e parcamente toco flauta transversal, eu faço o
som de flauta, hoje eu sei que faço som. Mas acredito que deveriam insistir para eu
tocar flauta doce, não é? Se o curso é com especialização em flauta doce. (Sabrina,
E2).
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Lucas contou que, durante todo o curso, frequentemente se sentia como um defensor do
instrumento, dentre algumas falas pronunciadas por colegas em diferentes situações: “A flauta
limita o aprendizado de música do aluno, por ser melódica”; “A flautinha é um instrumento
desnecessário”; “Afinal é flauta, né, qualquer um pode ensinar” (Lucas, E4). Sua sensação era
de que, quando o assunto tratava sobre a flauta doce, todos se sentiam à vontade para opinar,
mas em muitos momentos que poderia levar a flauta para as aulas práticas e proporcionar
vivências entre seus colegas, a mesma não era bem-vinda, “ficava fora de cena” (Lucas, D).
Como sua professora de instrumento, acompanhei de perto a angústia que sentia a partir do
momento que o colegiado do curso de Música, por uma questão de logística com o uso do teatro,
decidiu em reunião que todas os recitais de final de curso aconteceriam juntos, divididos em
duas noites. Ou seja, Lucas apresentaria o recital para os colegas de sua turma, diferentemente
de outros anos, onde cada classe de instrumento organizava o seu recital separado.
Durante as aulas, eu percebia que ele estava preocupado com a recepção de seus colegas
para o seu recital. Procurei encorajá-lo e explicar que, além de todos os colegas de flauta
estarem junto com ele neste dia, seria importante que apresentássemos um trabalho bonito e
cuidadoso com a flauta doce, pois, aparentemente, seus colegas não conheciam muito além da
flauta soprano. E, como conclui Lucas em nossa conversa,
acredito eu que o meio acadêmico também faz com que as pessoas mudem a visão,
que elas vivenciem apresentações de flauta. Eu ouvi um colega dizer que nunca tinha
visto uma apresentação de flautas. Aí depois que entrou no curso superior é que foi
ver alguns momentos assim, que o nosso próprio grupo proporcionou. (Lucas, E4).

Ele explicou ainda que somente durante o curso de graduação percebeu o tamanho da
responsabilidade que o professor carrega ao entrar em uma sala de aula. Na escola, segundo ele,
o professor é responsável, por exemplo, pela informação que ele vai passar aos alunos sobre
um determinado instrumento. Ele pode ser inclusive a única referência dos estudantes sobre um
determinado instrumento. “As pessoas vão conhecê-lo por ti” (Lucas, E4).
Música brasileira foi o tema escolhido por Lucas para o seu recital de formatura. Ele
convidou alguns estudantes da graduação para acompanhá-lo. O conjunto de flautas doces
participou tocando com ele três músicas. Logo após a primeira música apresentada, fiz um
momento de fala e expliquei um pouco sobre a família das flautas doces, algumas curiosidades
e sobre o quanto são necessários dedicação e estudo para progredir no instrumento.
Sobre o seu recital, Lucas conta com uma expressão de alívio e realização: “Foi um
momento que a gente mostrou a força, a potencialidade do instrumento. Eu sei que depois do
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recital alguns colegas já estão querendo meio que assim namorar a flauta doce, sabe?”. E conta
que alguns colegas chegaram até ele e disseram: “Tomara que um dia a gente chegue nesse
nível assim”. Lucas relatou ficar surpreso com isso, “porque são pessoas que, de certa forma,
alguns de seus comentários descriminavam o instrumento, botavam por água abaixo aquilo
que a gente defendia” (Lucas, E4). Lucas reforça ainda o que sentiu:
Eu acho que isso é uma vitória. A gente faz todo um esforço assim, enfrenta a sala de
aula, faz questão de discutir com professor para que o instrumento que a gente toca
seja valorizado, e tu vê assim os colegas que tinham essa posição meio radical, que
mudaram de ideia. Eu acho que o recital de formatura teve um papel fundamental
nessa questão de valorização. (Lucas, E4).

7.3.5 Compreendendo as narrativas sobre a formação profissional docente
Para os participantes da pesquisa, é unânime a complexidade técnica que o aprendizado
da flauta doce ou de qualquer outro instrumento musical demanda. Possivelmente o significado
de aprender sozinho remete a um sentimento de coragem, de enfrentamento do desconhecido
para desvendar o mistério existente no objeto musical. No momento em que Newton, ainda na
infância, consegue encontrar uma sequência das notas musicais e assim executar suas músicas
preferidas, surge então um sentimento de satisfação e, com a lógica desvendada, a sensação de
que não é tão difícil como inicialmente aparentava ser.
Por outro lado, uma vez descoberta a lógica da flauta doce, os participantes percebem
que este é apenas o início de um grande processo e que há muitos outros desafios para superar
além de digitar notas e soprar, “um mundo inteiro para estudar” (Sabrina, E2), como admite
Sabrina ao reconhecer a complexidade e a necessidade de estudo de uma área para se sentir
também capaz e segura para trabalhar com o ensino do instrumento.
Ensinar nem sempre é fácil. Como ressaltam Vaillant e Marcelo García (2012), as
características de um bom professor ultrapassam o saber do conteúdo a ser ensinado e, dentre
outros, levam em consideração os métodos de ensino e as competências comunicativas
necessárias para alcançar e interagir com o estudante. Contudo, é preciso também constantes
reflexões sobre a prática.
O sentimento de leveza e facilidade não foi apenas de Newton quando aprendeu sozinho
as primeiras músicas na flauta doce, mas é também percebido pelas crianças através da forma
como o professor ensina. “Lembram no início? Olha como é fácil agora!”, dizia ele aos alunos.
Como lembram Marcelo García e Vaillant (2009), manter os alunos atentos e interessados diante
de tantas oportunidades da pós-modernidade, em especial dos meios de comunicação e do que
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as novas tecnologias permitem, não é tarefa fácil. Isso ajuda a compreender por que muitos
alunos desistem facilmente do estudo musical quando percebem que, para progredir no
instrumento, é necessário estudo constante. Os aspectos técnicos abordados pelos participantes,
como por exemplo consciência sobre a postura correta para o manuseio do instrumento,
respiração e controle do fluxo de ar, dentre outros, exigem constantes retomadas e um longo
período para sedimentar as aprendizagens, contrastando-se com o imediatismo da vida no qual
a nova geração de estudantes nasceu inserida.
Sendo a flauta doce um instrumento não temperado, é possível alterar a afinação de uma
nota por diferentes meios: pelo sopro, variando a pressão do ar; pelo encaixe da cabeça da flauta
ao seu corpo, de modo a alternar o tamanho do instrumento, e, logo, sua sonoridade; utilizando
dedilhados alternativos para solucionar afinação em notas específicas, e, principalmente,
ouvindo e controlando o sopro simultaneamente.
Se na prática individual afinar é um processo complexo, a dificuldade é ainda maior em
grupo. Então, no momento que as crianças tocam em conjunto, principalmente em grande
número, como costuma ocorrer em turmas de alunos da escola regular, fica inviável uma
afinação perfeita. As oscilações sonoras certamente acontecerão, indicando que o som está
desafinado. Assim, tão importante quanto ensinar as crianças a se ouvirem e ouvirem umas às
outras é também oportunizar aos estudantes os arranjos musicais cuidadosos, de tal modo que
contribuam para uma experiência musical significativa, agradável, inspiradora e artística, e, tal
como Zeichner (1993) propõe, que o professor possa repensar constantemente suas estratégias
de ensino, ampliando-as e tornando-se assim, responsável pelo seu próprio desenvolvimento
profissional.
Eis aqui um grande desafio para os formadores de professores, no sentido de oportunizar
diferentes experiências mediadas pela prática reflexiva no período de formação acadêmica.
São tantos os desafios para aprender um instrumento musical que cada um dos
participantes da pesquisa lembra muito bem qual era a sua principal dificuldade no início do
aprendizado da flauta doce. Portanto, o momento em que Rodrigo “sentiu que o instrumento já
era uma extensão do próprio corpo” (Rodrigo, D) constatou também que era capaz, que estava
livre das preocupações técnicas e confiante para interpretar a música e expressar sonoramente
aquilo que ultrapassa a lógica, ou seja, interpretar expressivamente, dar vida e sentimento à
música. Nesse momento, Rodrigo utiliza o seu “estoque de experiências musicais”, explicado
por Schütz (2006), onde tudo o que já foi aprendido por meio de seus estudos, tanto técnicos
quanto de conhecimento do contexto musical, como período e características do tipo de
repertório, permite apresentar a sua interpretação musical do pensamento do compositor.
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Marcelo García e Vaillant (2009) propõem um fluxograma para explicar que as
competências profissionais são adquiridas através de diferentes práticas. No caso específico dos
participantes desta pesquisa, o desenho poderia ser interpretado da seguinte forma:
Ilustração 26 – Interpretação dos ambientes de aprendizagem para a prática

Fonte: Adaptação própria a partir da imagem de Marcelo García e Vaillant (2009).

“Aprender com os colegas para encontrar o seu próprio jeito de ensinar” é narrado por
Lucas e reforçado pelos autores quando ensinam que aprendemos por meio da observação, da
conversação e da prática, de maneira colaborativa em oportunidades e atividades autênticas
(MARCELO GARCÍA; VAILLANT, 2009, p. 83). Em vista disso, o Conjunto de Flautas Doces
da Uergs permite, assim como mostra a Ilustração 26, uma proposta de aprendizagem que
contempla os três pilares do ensino universitário: o ensino, a pesquisa e a extensão.
Essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão no ensino superior é
estabelecida através do artigo 43 da Lei nº 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB). Dentre algumas ações indicativas está o estímulo para a criação cultural e o
desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; o incentivo à investigação
científica e publicação de seus resultados; o estímulo ao conhecimento “do mundo presente” e
a reciprocidade social através da oferta de serviços e atividades de extensão que promovam a
difusão do conhecimento científico e tecnológico gerados nas instituições de ensino.
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As aprendizagens produzidas pelos participantes da pesquisa ocorrem em diferentes
campos da experiência musical. A primeira é a aprendizagem musical (de natureza técnica)
relacionada ao estudo do instrumento e de teoria musical, quando especificam os “benefícios”,
como a fluência da leitura, a iniciação à clave de fá; as habilidades desenvolvidas com a prática
de flauta doce e a experiência com música de câmara. A segunda é a aprendizagem
relacionada à docência (modos de ensinar), quando realizam práticas em diferentes
ambientes e atuam com públicos distintos, do infantil ao adulto, perpassando a escolha do
repertório musical e atividades que serão realizadas nestes contextos; e a terceira é a
aprendizagem por meio do conhecimento de si (trabalho biográfico), quando narram e
ressignificam a sua própria trajetória, suas experiências pessoais e docentes e incentivam os
colegas a também realizá-las.
Na perspectiva de Schütz (2006), a música propicia diferentes tipos de aprendizagens.
Os próprios encontros de pesquisa foram espaços de formação, onde os participantes se
conheceram mais e compartilharam muitas experiências. Isso ocorreu, por exemplo, quando
Newton contou a história do Coro da Azaleia. Através da questão “transformar um coro
inexperiente em um coro bom” (Newton, E1), ensinou valores que para ele são fundamentais e
que podem ser significados como: a importância de ser autônomo para aprender, criar e
progredir profissionalmente; não esperar dos outros soluções para as suas dificuldades; a
dedicação como característica imprescindível para realizarmos um bom trabalho como
professores; a diferença que faz ter gestores que saibam incentivar o trabalho em equipe e a
importância de realizar um trabalho leve, criativo e cativante, de modo que o aluno se sinta
contagiado pela vontade de aprender. E, ao encontro do que ensina Bellochio, ao trabalhar com
música, o professor está submetido a incertezas que demandam diferentes alternativas de
trabalho, posturas e soluções criativas na tomada de decisões (BELLOCHIO, 2003), assim
como a capacidade de “modificar uma realidade, transformando o contexto escolar em
múltiplos lugares, produtivos e atrativos” (MATEIRO, 2003, p. 38).
Ainda que não questionados sobre as recordações de professores que foram marcantes
em sua vida, todos os participantes lembraram de professores cujas experiências que viveram
juntos se tornaram inesquecíveis. Dentre as características citadas pelas quais os professores
são lembrados, estão: o respeito que tinham pelos alunos; a postura corporal adequada para
manuseio do instrumento; o grande conhecimento que demonstravam ter da área em que atuam;
o carinho que manifestavam aos estudantes; o fato de terem feito mais do que o papel de
professores, fazendo, muitas vezes, a diferença na vida alguém, e, também, por se mostrarem
preocupados com o estudo e a progressão do seu aluno.
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Embora as características citadas sejam de diferentes professores, estas sintetizam as
qualidades pelas quais estes professores de música são lembrados e, para os participantes,
certamente são exemplos a seguir. Ao falar da “profe Lu”, Lucas percebe o quanto dela há em
sua atuação hoje como professor e mediador de aprendizagens entre os seus alunos; Sabrina,
por sua vez, descobre que observava com atenção a forma dedicada como o professor Edson
atendia e solucionava os desafios de ensinar. Para Alexandre, ainda que suas aulas de piano
tenham sido frustrantes, pela rigidez metodológica e pelas práticas de punição não admitidas
nos dias de hoje, reconhece uma intenção técnica com a qual a professora escolhia o repertório
para ser estudado, ainda que naquela época, pelo seu desconhecimento, parecesse música de
igreja e nada atrativo para a sua idade.
No caso dos profissionais citados, cada um deles é lembrado por uma característica
marcante que diz respeito ao aspecto didático do ensino. Sobre a aprendizagem da docência,
Roldão (2017) aborda o lugar do conhecimento didático na docência como uma questão de
distinção profissional, assim como aspecto central inerente à profissão. A autora fundamenta
sua teoria a partir dos conhecimentos da docência estipulados por Schulman, que, por sua vez,
define como: o conhecimento de conteúdo; o conhecimento de conteúdo pedagógico; o
conhecimento de currículo; o conhecimento de alunos e o conhecimento de contexto.
Complementando estes conhecimentos, a partir de Schön (2000), estes nascem através de uma
prática reflexiva, que constrói os saberes docentes no momento que significam a sua
experiência. E, como ensina Roldão, que a reflexão seja “de forma ajustada a cada contexto
singular de ensino, à multiplicidade de saberes que são necessários à eficácia da ação de
ensinar” (ROLDÃO, 2017, p. 8).
Quando Sabrina e Lucas relatam todo o descontentamento ao perceberem em seu meio
profissional e acadêmico o quanto a flauta doce por vezes é desvalorizada, constatam também
que, na maioria dos casos, para estas pessoas faltava conhecimento sobre o instrumento. Os
próprios participantes da pesquisa admitem que desconheciam a potencialidade do instrumento
antes de ingressarem no curso de Graduação em Música da Uergs. Por outro lado, no intervalo
entre o primeiro e segundo encontros de pesquisa, Sabrina realiza uma entrevista de emprego
e, em nosso segundo encontro, narra o momento em que precisou ser honesta com as suas
próprias convicções ao explicar para a recrutadora que não tinha conhecimentos suficientes para
trabalhar com outras áreas artísticas, como a dança ou o teatro. “Um mundo inteiro que eles têm
para estudar” (Sabrina, E2), como explicou Sabrina, significa colocar-se no lugar do outro,
valorizando uma área do conhecimento que não sentia como sua. É ter ética profissional, mesmo
no momento de prova, quando sua resposta poderia impossibilitá-la de assumir a vaga de
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emprego. É fazer diferente e inversamente proporcional a frase: “afinal é flauta, né, qualquer
um pode ensinar” (Lucas, E4), pronunciada por um colega de Lucas no momento em que
discutiam a relevância do tema escolhido por ele para o seu TCC.
Sendo um “defensor do instrumento”, Lucas encontrou uma forma de mostrar aos seus
colegas que a flauta doce não precisa ser um instrumento apenas de começar, e, a partir das
apresentações realizadas com o conjunto de flautas doces, sentiu-se vitorioso ao descobrir que
conseguiu “mudar a visão” de alguns de seus colegas sobre o instrumento. No momento em
que um de seus colegas diz “tomara que um dia a gente chegue num nível assim [com o nosso
instrumento]” (Lucas, E4), este foi provocado reflexivamente, tal como propõe Penna (2010)
ao explicar o modelo prático-reflexivo.
Ainda em formação docente, Lucas percebe uma virada no modo como a flauta doce era
vista por seus colegas do curso de graduação. Assim como Mr. Holland, personagem de filme
analisado por Penna (2010), Lucas despertou em seus colegas a curiosidade através de algo que
é muito valorizado por eles, a performance, e, com isso, oportunizou um momento de reflexão
e mudança de paradigma sobre o seu instrumento musical. A reflexão suscitada a partir desta
experiência prática foi tão significativa que alguns de seus colegas mencionaram que se sentem
cativados e com vontade de também estudar flauta doce.
As narrativas apresentadas pelos participantes da pesquisa neste último capítulo
evocam, assim como na pesquisa realizada por Cereser (2004), a necessidade de dar visibilidade
voz ao licenciando, uma vez que ele “de um lado é aluno na universidade, e, de outro, professor
nos espaços onde atua”. E, através de narrativas de formação, como pesquisado por Gaulke
(2017), os professores de música aprendem com o tempo a lidar com as atribuições da profissão,
amadurecendo ideias e procedimentos.
Ao tratar da formação dos professores, Ballantyne evidencia que as habilidades
necessárias à formação dos professores de música se distinguem de outras áreas do currículo,
e, por isso, a formação inicial do professor de música não pode ser pensada e avaliada da mesma
forma que as demais. A autora lembra que é muito raro encontrar estudantes de Graduação em
Música que não tenham realizado aulas particulares desde muito jovens, contrastando com
estudantes de ciências ou história, por exemplo, que podem nunca ter investido em aulas
particulares (BALLANTYNE, 2001).
Nas escolas, os professores de música frequentemente assumem outras atividades além
das aulas de música curriculares, como a formação de coros, bandas, grupos instrumentais de
diversas formações, o que requer diferentes tipos de habilidades e envolvimentos com a
comunidade. Estes últimos, por vezes, ultrapassam o envolvimento do professor com o ensino,
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levando a outros tipos de engajamento, seja com a produção de apresentações musicais; com a
conquista de recursos materiais, como instrumentos musicais ou a manutenção destes; com a
realização de rifas para captação de verba; com a organização de apresentações musicais ou
festivais e também tudo o que envolve isto, como os ensaios, organização do programa, cartazes
para divulgação, entre outros. A música permite ainda outros benefícios para estudantes e para
a comunidade, no que se refere ao desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e
comportamentais (BALLANTYNE, 2001).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve por objetivo compreender o significado que os músicos licenciandos

e recentemente licenciados atribuem à experiência de fazer música juntos. Participaram da
pesquisa cinco integrantes do Conjunto de Flautas Doces da Uergs, que, através da realização
de grupos de discussão, puderam narrar e ressignificar suas experiências musicais.
A metodologia empregada nesta pesquisa tomou como inspiração as histórias de vida e
formação, com base principalmente nas autoras Josso (2004, 2006, 2007, 2008a, 2008b, 2010a,
2010b, 2012) e Abrahão (2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011).
As experiências narradas nesta pesquisa perpassam os três pilares do ensino
universitário, quais sejam, o ensino através da disciplina de flauta doce; a extensão com a
prática musical em grupo, aberta também para pessoas da comunidade e como retorno à
produção de concertos didáticos para escolas e outras instituições, e, por fim, a pesquisa,
momento em que os participantes levam os resultados da produção de concertos didáticos, tanto
na modalidade de apresentação artística quanto na forma de artigos ou relatos de experiências,
para congressos e encontros da área da educação musical, bem como de toda a reflexão gerada
pela proposta (auto)biográfica dos grupos de discussão e dos cadernos.
Com as narrativas em mãos, organizei as dezesseis dimensões emergentes do texto em
três grandes assuntos: a Contextualização, que trata das primeiras experiências musicais e o
contato com a flauta doce na vida de cada participante; Significando a participação no grupo de
flautas doces, sobre as diferentes aprendizagens musicais e sociais resultantes do convívio em
grupo, e, por fim, a Formação profissional docente, quando os participantes contam pequenas
histórias e vivências com professores que marcaram a sua trajetória como estudantes e que se
tornaram referências para sua atuação hoje na docência em música e flauta doce. Ao final de cada
um destes três grandes assuntos, apresento, ainda, a minha compreensão sobre o que foi narrado.
Assim como a flauta doce entrou na vida de cada participante por uma vontade muito
grande de aprender, de fazer música e de se desafiar, considerando as parcas oportunidades de
estudo especializado que tiveram. Após adultos, estudantes da licenciatura e sob a ênfase no
estudo da flauta doce, ajudaram a fundar e integrar o Conjunto de Flautas Doces da Uergs com
a mesma perspicácia que tiveram na infância. O forte desejo de vivenciar novas experiências e
conhecimentos musicais foi o que impulsionou todo o esforço demonstrado nesta pesquisa. É
importante observar que, em cinco anos de grupo, alguns alunos formaram-se, outros seguiram
diferentes percursos de vida, mas houve estudantes que, mesmo formados na graduação,
permaneceram no grupo.
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Os resultados desta pesquisa indicam que o desenvolvimento de conhecimentos e
habilidades técnicas da flauta doce, como, por exemplo, os cuidados com a respiração e o fluxo
de ar, as diferentes técnicas de articulação, a digitação e os dedilhados alternativos, dentre os
aspectos adquiridos durante a formação acadêmica e no Conjunto de Flautas Doces da Uergs,
foram decisivos para um novo encantamento pelo instrumento. Em outras palavras, a qualidade
do resultado sonoro e estético produzidos a partir do momento em que havia maior
conhecimento sobre a flauta doce é que permitiu a paixão pelo instrumento, tal como narrado
pelos participantes.
Se os estágios são considerados os componentes-estrela na formação inicial do professor,
como explicam Marcelo García e Vaillant (2009), da mesma forma as práticas musicais em grupo
e os concertos didáticos nas escolas demonstraram-se momentos muito esperados para os
participantes desta pesquisa. É uma oportunidade para unir e colocar em prática os conhecimentos
desenvolvidos no curso, tanto os pedagógicos quanto os musicais. E, escolhendo o repertório
apropriado para a idade do público ouvinte, assim como elaborando brincadeiras interativas entre
músicos e crianças, automaticamente oportuniza-se um espaço de reflexão. Como explica Diniz
(2018), ao planejarem ações juntos, os licenciandos discutem estratégias e levantam muitos outros
questionamentos sobre a docência. “É preciso que os acadêmicos se sintam comprometidos
fazendo parte do trabalho; é preciso tempo para as observações e para que se sintam à vontade
para compartilhar ações; é preciso tempo para as reflexões, e o grupo é o apoio de cada um”
(DINIZ, 2018, p. 192). A autora complementa, ainda, explicando que “a formação de professores
terá mais sentido se for realizada por dentro ou o mais próximo possível das situações reais que
um professor vive a cada dia” (DINIZ, 2018, p. 192).
Assim como é preciso tempo para se tornar um professor experiente, aprender a tocar
um instrumento é um processo que também demanda muito tempo e estudo. Nesse sentido,
fazer música em grupo permite avançar nos aspectos técnicos de maneira natural, de modo que,
quando percebem, já estão fluentes em uma nova flauta doce e sua leitura musical está ainda
mais ágil. Através destes conhecimentos musicais desenvolvidos por meio da prática em
conjunto, observa-se uma grande segurança e respaldo dos participantes ao se perceberem como
flautistas doces e professores de música. Nesse sentido, fazer música juntos significa estar
motivado para a dedicação constante e necessária ao conhecimento do instrumento e ao
desenvolvimento da performance musical.
Observando o contexto social nas narrativas dos participantes, compreende-se que o
desconhecimento sobre a flauta doce e todos os recursos sonoros e expressivos que ela permite
produzir não era apenas dos participantes da pesquisa no momento em que ingressaram no curso
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superior, mas é constatado também nas regiões onde moram e nos locais em que atuam
profissionalmente, observado tanto numa plateia lotada de estudantes do ensino fundamental II
e ensino médio quanto por uma plateia de professores de música de diferentes instrumentos
musicais que desconheciam por completo a família das flautas doces – muitos deles, inclusive,
nunca tinham assistido a um concerto com este instrumento. Assim, desenvolver concertos
didáticos e apresentá-los a diferentes públicos permite contextualizar e refletir sobre a atuação
docente. Ser professor de música, em especial de flauta doce, é também perceber que o
conhecimento é construído por meio da convivência, das trocas e da postura sensível e ética
que um professor deve ter no momento em que medeia o aprendizado de seus alunos.
No momento em que o grupo finaliza seus concertos, tanto adultos quanto crianças
costumam vir ao nosso encontro, admirados pela sonoridade, pelas diferentes flautas e com uma
vontade de vê-las de perto. Em vista dessa receptividade e interesse, o ato de levar um concerto
de flauta doce para um público que a desconhece, escolhendo cuidadosamente o repertório que
será apresentado, quais as informações acerca do instrumento e dos compositores serão
mencionadas e prever brincadeiras que permitam integração entre músicos e estudantes, significa
desejar aos outros a melhor experiência possível. Representa compartilhar o seu conhecimento
de tal maneira que o outro se sinta também apaixonado pela música. É aproximar-se do público
e dar visibilidade à flauta doce. É também inspirar nos outros o desejo de fazer música juntos.
Os resultados da pesquisa indicam que a prática musical em grupo possibilitou
desenvolver habilidades técnicas a partir do próprio repertório musical. Pela percepção dos
participantes, esta evolução aconteceu de maneira rápida e natural, na medida em que cada
música estudada exigia maior destreza para sua execução. Sobre esse aspecto, Louro (2004)
destaca a importância de se extrair do próprio repertório escolhido pelo aluno os elementos
necessários para o avanço de sua aprendizagem e habilidades instrumentais. Junto às
habilidades técnicas desenvolvidas no instrumento, as narrativas indicam que a prática em
grupo possibilitou desenvolver a fluência na leitura musical nas claves de sol e de fá, assim
como uma maior precisão nas leituras rítmicas e melódicas, tornando mais ágil a leitura à
primeira vista em grupo.
O amadurecimento musical conquistado pelo grupo ao longo dos anos de convívio e
prática da flauta doce permite hoje desempenhar um repertório complexo, que dificilmente seria
possível no início do trabalho. Além disso, o tempo que o grupo leva para estudar e finalizar
uma música mostra-se cada vez menor. No momento em que os músicos narram estar com a
música lida, ou seja, já tendo estudado pelo menos uma ou duas vezes, conseguem interagir
expressivamente entre si, não estando mais tão presos e preocupados à codificação gráfica e aos
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cuidados técnicos sobre o instrumento. Sendo assim, a intenção expressiva é que determina
quais elementos técnicos serão empregados pelo músico para a produção sonora. Como Schütz
(1979) explica, em determinados momentos os músicos serão líderes no grupo, provocando
diferentes interpretações musicais, e, em outros, serão guiados pelas provocações expressivas
de seus parceiros musicais. No momento em que todos os integrantes possuem afinidade e
conhecimento maior um do outro, até mesmo os seus gestos corporais podem sugestionar e
antecipar o tipo de interpretação que será realizada. Isto vale, por exemplo, para uma expressão
facial ou corporal que pode denotar um sentimento, como tensão, relaxamento e leveza
enquanto fazem música juntos.
Sobre o aspecto técnico e expressivo, as narrativas mostram que os parceiros se auxiliam
em cada dificuldade que impeça a continuidade musical, seja para a precisão rítmica, para o
acerto de intervalos melódicos ou mesmo a escolha de nuances interpretativos e os recursos
sonoros eleitos para cada parte musical. Todos esses aspectos trabalhados em grupo
correspondem ao desenvolvimento musical.
Em sintonia com os argumentos de Schütz (1979, 2006), os resultados desta pesquisa
mostram que, durante toda a nossa vida, estabelecemos códigos de interpretação que vão
compondo o nosso estoque de conhecimentos através dos fatos vividos. É por meio destes que
conseguimos interpretar ou antecipar fatos e até mesmo reconhecer semelhanças com situações
passadas. O mesmo acontece com as experiências musicais. No momento em que os
participantes da pesquisa fazem música juntos, apropriam-se de todo o seu conhecimento, tanto
do estilo musical e do período histórico ao qual a música corresponde quanto das possibilidades
de interpretação e do emprego da técnica apropriada, levando em conta o conhecimento técnico
e prático. As narrativas indicam que o amadurecimento musical do Conjunto de Flautas Doces
a Uergs aconteceu por meio da prática contínua durante os cinco anos de existência do grupo;
da multiplicidade de experiências – ainda que em diferentes instrumentos e formações musicais
– que cada participante trouxe para o grupo e das trocas de conhecimento, onde “em um
momento tu aprendes e em outro tu ensinas” (Lucas, E1).
Compreendendo, através de Schütz (1979, 2006), que é no contexto das relações sociais
que o estoque de conhecimento é gerado, cada conhecimento possui também a sua própria
história. Assim, no momento em que os participantes narram fatos importantes vividos com a
música, como, por exemplo, o primeiro contato que tiveram com a flauta doce, o seu
encantamento, o desejo pela prática musical em grupo, dentre todas as histórias narradas nesta
pesquisa, oportuniza ressignificações aos fatos vividos, compreendem o passado e projetam
também o seu futuro.
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Dentre os fatores que movem a participação no grupo de flautas, encontra-se o desejo
de fazer música, cuja atuação difere da postura de liderança e responsabilidade que precisam
ter no ambiente de trabalho sendo professores e regentes. É um momento de relaxamento, de
alívio para o estresse profissional, de tornar o dia mais leve e, principalmente, de fazer música
pelo prazer de tocar em grupo. No momento em que apresentam os resultados musicais para
uma plateia, sentem-se também profissionais e realizados pelo que sabem fazer, como explica
Rodrigo.
As narrativas revelam que a permanência dos integrantes no grupo de flautas encontra
significado nas relações humanas e no vínculo de amizade criado entre os participantes. “São
amizades que eu vou levar no coração”, refere-se Alexandre ao explicar o quanto gosta de
acompanhar sua esposa no grupo. Mesmo que durante o ensaio nos permitamos parar para
conversar sobre assuntos que vão surgindo, normalmente planejamos um momento final para
lanchar e conversar, o que acaba fortalecendo as amizades. O mesmo ocorre quando o grupo
realiza viagens para participar de eventos da área da educação musical. A aproximação entre as
pessoas acontece desde a organização logística de saída, no momento dos encontros, do trajeto
percorrido, das acomodações em hotéis e também das refeições realizadas juntos.
Existe também um grande respeito e admiração que todos demonstram sentir por
Newton, que é o músico mais experiente do grupo e com uma grande trajetória musical voltada
para a regência de coros infantis e adultos, assim como pelo seu reconhecimento como um
renomado arranjador vocal. O trabalho que Newton realiza como arranjador inspirou nos
demais integrantes, eventualmente, a vontade de experimentar também a produção de arranjos
ou adaptações de músicas para a flauta doce, tanto para o nosso grupo quanto para os seus
alunos na escola onde trabalham. De maneira insistente, as narrativas expressam o desejo dos
músicos licenciandos de aprender os fundamentos da profissão que escolheram. Assim, Newton
significou para o grupo uma perspectiva profissional, um ideal de pessoa, um exemplo a ser
seguido, o significado de ser músico profissional.
Cada música executada no grupo deixou também uma história, seja pelo grau de
dificuldade ou facilidade apresentada no momento da leitura; pela receptividade do público no
momento do concerto; por marcar um momento da vida, quando, por exemplo, os músicos
sentiam o instrumento como uma extensão do próprio corpo; ou ainda quando o repertório, ao
ser apresentado pela primeira vez, se torna inesquecível por marcar um local e ser lembrado
pelas pessoas que ali estavam.
A diversidade de gêneros musicais escolhidos para o concerto; a proposta lúdica e
interativa, acompanhada por brincadeiras cantadas e dançadas; assim como as informações
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apresentadas antes das músicas sobre os respectivos compositores constituem a identidade e o
propósito do Conjunto de Flautas Doces da Uergs. Somos todos músicos, flautistas doces,
licenciandos ou professores de música, como explica Rodrigo em nossas conversas. Dentre os
gêneros mais tocados, estão as músicas populares brasileiras ou internacionais, a música
folclórica de diferentes países, e, em menor número, músicas eruditas originalmente compostas
para flauta doce, incluindo repertório contemporâneo.
Ao refletirem sobre a atuação docente no ensino básico, onde a flauta doce está inserida
nas aulas de música como um dos recursos para se fazer música, os participantes observaram a
dificuldade que algumas crianças dizem sentir para aprender e a sua lenta progressão no
instrumento. Segundo eles, exige constante retomada do professor, até que as crianças adquiram
o hábito em relação à postura adequada, ao fluxo de ar constante e à articulação, e, mesmo
sendo uma etapa lenta, é muito importante e não deve ser esquecida pelos professores.
Nesse sentido, é importante salientar que um trabalho bem elaborado, de maneira que
as atividades ou os arranjos musicais possam proporcionar momentos em que as crianças
toquem em pequenos grupos; criem suas próprias músicas a partir do que já sabem sobre o
instrumento; improvisem e também aprendam músicas de seu interesse; permitirá que elas
prestem mais atenção ao som produzido e também executem as músicas com maior
expressividade.
Mesmo sabendo da importância de se oportunizar momentos de estudos individuais para
crianças, ao observar pelas narrativas a paixão que os integrantes demonstram ter pela prática
em grupo, lembro-me também que, em determinado momento da minha caminhada como
estudante de música, especificamente na infância, o fato de eu ter persistido nas aulas de música
foi justamente pela possibilidade de fazer música em grupo, de estudar junto a outras crianças,
de viajar e apresentar o nosso trabalho e sentir orgulho por fazer parte do grupo. Além do prazer
que a música me permitiu sentir enquanto fazia música, foram as relações humanas propiciadas
nestes encontros que fizeram toda a diferença para que eu continuasse estudando.
Nesse sentido, Ballantyne (2001) lembra que as habilidades que os professores de
música desenvolvem ao longo da vida e de seu processo de formação profissional são diferentes
das demais áreas do conhecimento. Segundo a autora, é difícil encontrar professores de música
que não tenham investido desde muito cedo em aulas particulares. No Brasil, entre 1980 a 2000,
período em que eu frequentava o ensino básico, observava que poucas escolas ofereciam aulas
de música. As raras atividades musicais oferecidas resumiam-se aos grupos corais e bandas
marciais, em horário inverso ao turno escolar. Assim, minha formação musical aconteceu por
meio de ensino particular.

223

De maneira semelhante, sem terem vivenciado as aulas de música no ensino escolar, as
referências que os participantes da pesquisa têm são dos seus professores particulares, das aulas
individuais, ou em pequenos grupos, e da formação acadêmica. Como reforça Zeichner (1993),
cada um é responsável pelo seu próprio desenvolvimento profissional, e, para que os estudantes
se sintam inspirados a fazer e aprender música, é preciso muita reflexão, ajustes e inovações.
As estratégias utilizadas para ensinar música podem se valer de jogos, brincadeiras cantadas e
tocadas, instrumentos musicais – como, por exemplo, a flauta doce – e tantos recursos quanto
a criatividade do professor permitir. Nesse sentido, Lucas enfatiza a importância de aprender
com os colegas que já atuavam na educação e como seus depoimentos fizeram toda a diferença
para ele no momento em que iniciava a docência em música. Por meio das trocas de materiais
e de ideias sobre atividades que funcionaram com os colegas do Conjunto, Lucas pôde também
experimentar com seus próprios alunos e, aos poucos, criar e dividir também as suas próprias
ideias.
Todos os participantes tiveram também professores marcantes em sua trajetória como
estudantes de música e, hoje, reconhecem o quanto há desses professores em suas ações diárias
como docentes.
Ao buscar compreender os significados que os músicos licenciandos e licenciados
atribuíram à experiência de tocarem juntos no Conjunto de Flautas Doces da Uergs, esta
pesquisa mostrou também o dia a dia da vida de um músico que toca em conjunto, descrevendo
como acontecem os ensaios; a escolha do repertório; a organização dos programas de concerto;
como eles estudam, aprendem e superam juntos as suas dificuldades musicais; como acontece
a organização do grupo diante de uma viagem mais distante e, também, como organizam suas
vidas para cumprir o compromisso assumido junto ao grupo de flautas. Nesse sentido, os
resultados desta pesquisa podem contribuir na elaboração de projetos de formação junto aos
cursos de Graduação em Música, assim como inspirar a criação de oportunidades de
aprendizagem colaborativa entre os estudantes.
Trabalhar com histórias de vida possibilitou conhecer melhor os participantes desta
pesquisa, reconhecer suas singularidades e compreender a dimensão plural que há dentro de
cada um deles, como os valores culturais e sociais, de acordo com a cultura local onde vivem.
No momento em que narram suas experiências, os participantes ressignificam também a sua
vida, reconhecem seus valores, modificam suas impressões sobre si mesmos e prospectam as
suas escolhas profissionais.
Estar junto dos participantes no momento em que eles ressignificam suas experiências
com a flauta doce e com o Conjunto gerou grandes emoções que tenho certeza que nunca
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esquecerei. Enquanto eles narravam as suas histórias com a música, eu também revivia as
minhas, algumas dessas estando junto deles, e outras no sentido singular plural de Josso (2007,
2008a, 2008b, 2010a, 2010b), pois, como musicista, eu conseguia colocar-me em seus lugares.
Por meio do trabalho biográfico, que, como indica Josso (2008a), busca conhecer e
refletir sobre nossas ideias, crenças e convicções, ao tomarmos consciência de nossas ações,
libertamo-nos, impedindo, desta forma, que nos tornemos prisioneiros de nossos destinos.
Assim foi o momento em que perceberam que tocar flauta doce poderia ser algo diferente do
que já faziam. A flauta doce representa hoje algo que eles não poderiam ter imaginado no
passado. Através dela, conheceram novas pessoas, visitaram diferentes lugares, fizeram novas
amizades, aprenderam muito pela convivência entre os pares, e esta tornou-se também um meio
profissional. Se o grupo persiste há cinco anos, é sinal que o emprenho dedicado por todos nós
vale a pena. O meu desejo é que o grupo persista por “muitos cinco anos” e que o som da flauta
doce possa ainda cativar muitas outras pessoas.
Ouvir o que os participantes da pesquisa narram sobre suas experiências no grupo é
também conhecer e refletir sobre o processo daqueles que vivem o dia a dia como músicos
licenciandos, seus desejos, medos, expectativas e desafios enfrentados para aprender os
caminhos da profissão que escolheram. E, a cada novo caminho encontrado, estar atento para
as sutilezas presentes, de modo a perceber, junto de seus alunos, quais serão os próximos rumos
de suas aprendizagens.
Como lembram Maffioletti e Abrahão (2016), “na área da Música a ideia de praticar
para aprender é uma condição na aprendizagem da performance em qualquer instrumento”
(MAFFIOLETTI; ABRAHÃO, 2016, p. 46). Segundo as autoras, estudar um instrumento
significa praticar e dedicar muito tempo para que se adquira “domínios de certos mecanismos
de destrezas” (MAFFIOLETTI; ABRAHÃO, 2016, p. 46). E, para os participantes desta
pesquisa, trabalhar com música, ao mesmo tempo que pode ser uma atividade descontraída e
prazerosa, exige também muito trabalho, organização, persistência e dedicação para superar as
dificuldades que o aprendizado musical demanda. O mesmo ocorre com a flauta doce, que pode
ser tanto um instrumento para iniciar o aprendizado musical como para seguir estudando. Mas,
como exprimiu Sabrina ao falar sobre as possibilidades da flauta doce, “há um mundo inteiro
para estudar” (Sabrina, E2), e certamente é lastimável privar os estudantes do “universo” de
conhecimentos e práticas musicais que a flauta doce possibilita fazer.
Estar no grupo é sentir-se incluído, construir laços de amizade, participar de eventos,
ser artista, viajar e apresentar-se em lugares mais distantes. E, quando a pessoa volta para o
próximo ensaio, é sinal que algo foi marcante, que deixou saudade e deu vontade de repetir. A
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longevidade do grupo é fortalecida por todos os aspectos sociais e intersubjetivos, que se
renovam a cada novo encontro. Por outro lado, conhecer as histórias de quem vive o dia a dia
de músicos é sentir-se inspirado para também fazer música e viver experiências semelhantes.
Salienta-se ainda que as reflexões presentes nesta tese contribuem para os debates sobre
as aproximações entre educação musical e pesquisas (auto)biográficas, bem como sobre as
metodologias de ensino, numa perspectiva de não dissociação de pesquisa, ensino e extensão
nos cursos superiores de Música.
Com a finalização do estudo e da escrita desta tese, sem que houvesse uma pretensão de
esgotar o assunto aqui tratado, percebo que a riqueza da temática sobre fazer música em grupo
pode ser ampliada em pesquisas posteriores. Embora aqui o contexto pesquisado tenha se
dedicado aos músicos licenciandos ou recentemente licenciados, pode-se explorar, com os
mesmos objetivos aqui propostos, a prática musical em grupo nas diferentes fases da vida, seja
entre crianças, entre adultos ou mesmo entre idosos, como, por exemplo, a prática musical
realizada entre os cantores participantes de corais em grupos de cunho religioso ou artístico.
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