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RESUMO 

 

O presente trabalho trata de investigação sobre as formas de utilização da flauta doce em três 

diversos ambientes escolares da cidade de Goiânia. Buscou-se reconhecer as prioridades e 

dificuldades referentes ao ensino da flauta doce por professores de três instituições públicas - 

Colégio Estadual, Colégio Estadual de Tempo Integral e Universidade Federal de Goiás. O 

trabalho está estruturado em três capítulos, onde o primeiro trata da historicidade e aspectos 

técnicos da flauta doce, o segundo a respeito dos princípios da abordagem pedagógica para o 

desenvolvimento da musicalidade e o terceiro da coleta de dados, resultados e discussões. Os 

resultados apontam a realização da prática individual e coletiva, e desafios distintos acerca do 

ensino pelos entrevistados. 

 

  

Palavras chaves: flauta doce; educação musical; ensino coletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

FIGURA 1. A Espiral do desenvolvimento musical de Swanwick e Tillman................................ 32 

 

 

 

 

  



LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1.Professores entrevistados................................................................................. 45 

QUADRO 2. Materiais e diagnóstico dos recursos nas aulas ............................................46 

QUADRO 3. Planejamento curricular, estilos musicais e dificuldades encontradas no 

ensino de flauta doce...............................................................................................................48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 8 

CAPÍTULO 1 – HISTORICIDADE E ASPECTOS TÉCNICOS DA FLAUTA DOCE ........ 10 

1.1 Panorama Histórico ...................................................................................................... 10 

1.2 Repertório e Metodologias de Musicalização com a Flauta Doce ............................ 15 

1.3 Planejamento Curricular em Música..........................................................................17 

1.4 Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais ................................................................ 20 

1.5 A Flauta Doce no Ensino Coletivo............................................................................... 23 

1.6 O Método Suzuki e a Interação Fundamental dos Pais com os Alunos .................. 24 

CAPÍTULO 2 – PRINÍIPIOS DA ABORDAGEM PEDAGÓGICA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA MUSICALIDADE ....................................................................28 

2.1 A Teoria de Keith Swanwick na Aprendizagem da Música .....................................29 

2.2 Aspectos que Orientam a Formação do Professor em Música ................................. 33 

2.3 O Papel da Musicalização na Infância ........................................................................ 36 

2.4 O Ensino da Flauta Doce na Licenciatura ................................................................. 38 

2.5 A Flauta Doce na Musicalização e seu Reflexo Sóciocultural .................................. 40 

CAPÍTULO 3 – COLETA DE DADOS,RESULTADOS E DISCUSSÕES ........................... 44 

3.1 Preparação para a Coleta ............................................................................................ 44 

3.2 Resultados ..................................................................................................................... 45 

3.2.1 Formação Musical e Faixa Etária dos Participantes .............................................. 45 

3.2.2 Questões Sobre Aspectos Sociais .............................................................................. 46 

3.2.3 Questões Sobre Aspectos Profissionais e Metodológicos ....................................... 48 

3.3 Discussões ...................................................................................................................... 51 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................... 56 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 57 

APÊNDICE A  ......................................................................................................................... 63 

Roteiro das Entrevistas  ............................................................................................................ 63 

APÊNDICE B ..........................................................................................................................64 

Transcrição das Entrevistas ...................................................................................................... 64 

 

 



8 

  

INTRODUÇÃO 

 

A flauta doce é comumente utilizada no Brasil por fatores que vão desde o custo para 

adquirir o instrumento, a certa facilidade em manuseá-la por crianças, já que sua dimensão e 

seu peso são relativamente pequenos se comparados aos demais instrumentos musicais. 

Entretanto, diversos professores ministram aulas de flauta doce sem se preocuparem com 

elementos fundamentais para um ensino de qualidade como postura, empunhadura, 

embocadura, respiração e articulação. Um ensino deficiente causará consequências na 

musicalização do indivíduo e acarretará vícios provocados por uma educação equivocada. 

O ensino de flauta doce no Brasil é bastante utilizado por diversos fatores, como 

manutenção acessível financeiramente, já que ela pode ser adquirida por projetos ou escolas 

levando em consideração que estas, dispõem de escassos recursos financeiros. Outro fator é a 

sua relativa facilidade para a obtenção de som, já que o som é adquirido de forma muito 

simples, pois o instrumento é de embocadura livre, ou seja, não se utiliza de embocadura ou 

paleta. Frega (1997), após realizar uma análise da produção metodológica dos principais 

educadores musicais do sec. XX, assim como a furação que se apresenta de maneira próxima, 

facilitando o seu manuseio por crianças. A flauta doce pode ser facilmente integrada a outros 

instrumentos de iniciação musical, tornando-se mais uma ferramenta no ensino de música, 

integrando alunos de vários instrumentos em uma prática de conjunto, propiciando assim não 

só o aprendizado do instrumento em si, mas uma formação de conjuntos instrumentais. 

Stori (2008), registrou as compreensões sobre a flauta doce de estudantes de algumas 

universidades que estavam iniciando o estudo do instrumento. Os frutos dessa análise 

mostraram uma falta de conhecimento a respeito da variedade de repertório, recursos técnicos 

e pedagógicos, além de indicar um grande preconceito em relação ao instrumento. A 

pesquisadora O’Kelly (1990) lamenta a fabricação em massa de um modelo de flauta doce 

conhecida como Germânico, classificada como inferior devido aos graves problemas de 

afinação. 

 

 

O resultado final é um instrumento inadequado que relega a si mesmo um 

baixo padrão de execução e habilidade musical. Estes instrumentos pobres 

fabricados em massa, infelizmente, ainda estão sendo produzidos. 

(O’KELLY, 1990, p. 9) 
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Nicholas Lander (2007) afirma que o descaso e o desrespeito com o instrumento em 

relação ao uso de péssima qualidade é oferecido por muitos educadores musicais. Ele 

questiona se a flauta doce pode ser considerada um mero brinquedo, um auxílio à educação ou 

um instrumento musical somente destinado a amadores, e conclui que a flauta doce é um 

veículo de expressão musical sério, sendo necessária dedicação de anos de estudo. 

Este trabalho busca investigar as formas de utilização da flauta doce em três diversos 

ambientes escolares da cidade de Goiânia, as metodologias empregadas, as implicações 

esperadas, e a apresentação de resultados que contribuam para uma musicalização de 

qualidade, diagnosticando e solucionando possíveis problemas que possam ser apresentados 

em relação a uma musicalização ineficaz. 

Através desse trabalho, serão observados os níveis de ensino aplicado à flauta doce, o 

de interesse e desempenho, compreender quais seriam as metodologias utilizadas na 

musicalização de crianças e adolescentes na cidade de Goiânia, e as dificuldades impostas 

pelo instrumento na iniciação musical, e o reconhecimento das prioridades estabelecidas pelo 

professor quanto ao ensino da flauta doce na musicalização de crianças e adolescentes de 

nossa capital. Quanto à metodologia, foi utilizado pesquisa de campo, onde os dados foram 

coletados a partir de entrevistas estruturadas que foram realizadas buscando-se reconhecer as 

prioridades e dificuldades referentes ao ensino da flauta doce por professores de três 

instituições públicas - Colégio Estadual, Colégio Estadual de Tempo Integral e Universidade 

Federal de Goiás. 

A análise e interpretação dos dados foram trabalhadas no sentido de diagnosticar os 

desafios encontrados por esses professores na prática do ensino de flauta doce como 

instrumento musicalizador, contribuindo para o ensino oferecido aos seus alunos. 
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CAPÍTULO 1 – HISTORICIDADE E ASPECTOS TÉCNICOS DA 

FLAUTA DOCE 

 

1.1 Panorama histórico 

 

A flauta doce tem sido utilizada como instrumento musical durante vários períodos da 

história, inicialmente na Europa e hoje em todo o mundo. Por ser um instrumento de 

embocadura livre e dedilhado simples, a flauta doce possibilitou o seu uso tanto por músicos 

performáticos e solistas, quanto por amadores e músicos iniciantes, teve o seu apogeu como 

instrumento de iniciação musical no início do séc. XX, onde passou a ser utilizada como 

instrumento musicalizador nas escolas e deixou de ser um instrumento de cunho 

exclusivamente performático. Com isso, são apresentadas algumas questões que nos fazem 

pensar no emprego da flauta doce como instrumento musicalizador, sem desvencilhar o lado 

performático do instrumento utilizado nas salas de concerto. Com a popularização da flauta 

doce, o instrumento passou a ser apresentado aos alunos com informações técnicas 

equivocadas, levando a uma diferença do instrumento oferecido a eles e o apresentado nos 

concertos. 

Em sua tradução da obra intitulada La Fontegara (1535), de Silvestro Ganassi, 

Tettamanti (2010, p. 131) fala a respeito de suas descobertas em analogia à técnica da flauta 

doce: 

 

Através da leitura dos capítulos 3 e 4 da Fontegara, podemos entender que 

cada flauta costumava ser tocada empregando uma extensão de uma oitava 

mais uma quinta; na qual se deveria utilizar o sopro ‘grave’, isto é, com 

menos pressão, para as nove primeiras e o sopro ‘agudo’, com mais pressão, 

para as demais quatro. Não contente com este resultado, Ganassi diz ter 

encontrado o dedilhado de outras sete notas, o que aumenta a extensão da 

flauta para duas oitavas mais uma sexta e tais notas deveriam ser tocadas 

como sopro agudíssimo, isto é, utilizando muita pressão. 

 

 

Incorporar essas notas agudíssimas a uma leitura musical exige muito estudo e 

domínio de técnicas apropriadas, assim como o uso de dedilhados alternativos que por sua 

vez, não são exclusivos da música contemporânea. Conforme Tettamanti “O uso de 

dedilhados alternativos para causar efeitos de dinâmica geralmente é associado à técnica 
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contemporânea do instrumento e seu uso no repertório antigo é sempre motivo de polêmica” 

(TETTAMANTI, 2010, p. 150). 

Desde a pré-história há registros de instrumentos de sopro com a aparência da flauta 

doce, mas com outras dimensões e distância entre os furos. Desse modo, o tempo de 

existência da flauta de bloco é imprecisa, se tratando de um dos instrumentos mais antigos do 

mundo. Durante o sec. XVIII, a flauta doce foi um instrumento de grande notoriedade na 

Europa, sendo empregada como instrumento solista ou em grupos, na música sacra e na 

profana. 

Segundo Rónai (2005), até o sec. XVII, o papel da flauta transversal não era de 

instrumento solista como a flauta doce, com sonoridade mais intensa, com afinação mais 

precisa e uma maior agilidade, todavia, “no século seguinte esta situação acabou por se 

inverter, e a flauta doce foi relegada a uma aposentadoria precoce” (RÓNAI, 2005, p. 60). A 

partir de 1930, Edgar Hunt foi grande incentivador para a inserção da flauta doce nas escolas 

da Europa como ferramenta de iniciação musical, e mais tarde, na América, e desse modo, 

esse instrumento, passou a exercer um papel muito acentuado na educação. 

Augustin (1999) afirma que o ensino da flauta doce nas escolas foi desenvolvido no 

Brasil, a partir de 1960 por alguns precursores. Esses mesmos, além de introduzirem o ensino 

de flauta doce nas escolas, criaram grupos de flautistas e esses por sua vez, acabavam criando 

novos grupos. A autora ainda assevera que “um dos nomes mais importantes para o ensino da 

flauta doce no país é Helle Tirler que formou uma geração de flautistas no Rio de Janeiro” 

(AUGUSTIN, 1999, p. 45). 

Hunt (1977) defende que há uma distinção entre as flautas folclóricas e a flauta doce, 

frisando que ambos instrumentos apresentam somente uma informação aproximada de onde o 

perito com sua ferramenta adequada constrói a flauta doce. Segundo Hunt, para que se tenha 

ciência de como eram as flautas dos séculos antecedentes, necessita buscar em pinturas e 

esculturas nesses períodos. Mesmo assim, pode acontecer de uma citação à terminologia da 

flauta doce mencionada a partir do séc. XV, ter surgida um pouco antes. A flauta doce foi 

aprimorada gradativamente a partir de instrumentos folclóricos da família dos sopros. Ainda 

segundo Hunt (1977), além das flautas imortalizadas em pinturas ou entalhadas em esculturas 

de museus, existem ainda outros vieses de informações a respeito do uso da flauta doce que 

são manuscritos de época como o registro de bens do rei Henrique VIII, que tocava flauta 

doce, do ano de 1547, onde foi relacionado, dentre outros instrumentos, suas 76 flautas doces, 

que eram, segundo o seu inventário, de madeira, marfim, e algumas ainda, ornadas em prata e 

em ouro, contudo, essas relíquias nunca foram encontradas. 
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Hunt (1977) afirma que foi na Renascença que a flauta doce passou a ter destaque nas 

cortes da Europa, e a flauta doce era muito empregada, até mais do que a flauta transversal, 

como retratadas em pinturas de Giovanni Bellini (1427-1576), Giorgio Barbarelli di 

Giorgione (1478-1510), e Bartolomeo Montagna (1480-1523), onde as flautas doces 

aparecem como instrumentos bem populares e possivelmente, preferidos dentre as crianças. 

No período Barroco, a flauta doce começa a se sobressair como instrumento solista, 

através de concertos virtuosísticos, sonatas, duetos, trios, e com o acompanhamento de oboé, 

fagote, viola, viola da gamba e violino. É dessa mesma época, composições renomadas como 

as de Telemann, que tocava flauta doce e dessa maneira, seu conhecimento a respeito da 

flauta doce o permitia compor obras que valorizassem o instrumento. Lander (2000) destaca 

que foi também nesse período que a flauta doce passou por diversas modificações em sua 

construção, com o auxílio da família Hoteterre, para que fosse refinado o seu timbre e 

aumentado a sua extensão, já que nesse período, as obras exigiam da flauta doce um maior 

refinamento técnico devido às composições muito virtuosísticas. 

 

 

Durante o século XVII a flauta doce foi completamente redesenhada para 

uso como instrumento solo. Antes feita em uma ou duas partes, era agora 

feita em três, o que permitiu fazê-la de uma forma mais acurada. Foi feita 

uma furação mais precisa do que a anterior e tinha assim uma escala 

cromática precisa de duas oitavas e finalmente se alcançava as duas oitavas e 

uma quinta. Era feita para produzir sons com boa intensidade, ter um tom 

cheio e penetrante, e grande poder de expressividade. Muitos esplêndidos 

exemplos originais de tais instrumentos sobrevivem hoje em condições de 

uso. Estas flautas doces barrocas são feitas admiravelmente para o 

desempenho da música de câmara e concerto. Nesta forma a flauta doce 

sobreviveu até mais tarde como um instrumento profissional no século 

XVIII e como um instrumento amador de algum modo no século XIX até 

que foi temporariamente eclipsada pela flauta transversal. (DAMIÃO, 2000 

apud LANDER, 2000). 

 

 

Lander (2000) afirma que a flauta doce ressurge em meados do fim do séc. XIX, a 

partir de coleções de instrumentos musicais antigos dos grandes museus que foram reunidos, 

assim também, pelo crescente interesse na música pré-clássica e, desse modo, foi propiciado 

com que a flauta doce pudesse ascender novamente. Durante uma viagem com a finalidade de 

estudar as técnicas e dedilhados do séc. XVIII, o inglês Arnold Dolmetsch (1858-1940), 

pesquisador de instrumentos antigos, perdeu a sua flauta antiga Bressan em uma estação de 

trem. A partir desse acontecimento, Dolmetsch foi instigado a construir réplicas do seu 

instrumento, e depois de várias pesquisas e tentativas, conseguiu obter êxito com a construção 
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de um quarteto de flautas doces, e logo após, Dolmetsch construiu também alguns modelos de 

flautas doces para seus amigos, e assim nasce a primeira flauta Dolmetsch (HUNT, 1977). 

Os alemães Max Seiffert e Peter Harlan fizeram réplicas da flauta doce Dolmetsch e 

depois as produziram em grande escala na Alemanha. Entretanto, Max Seiffert e Peter Harlan 

não haviam aprendido os dedilhados corretos, e foi ao tentar tocar de maneira errada, com o 

dedilhado da quarta nota sem forquilha, que Harlan percebeu que havia um problema, já que o 

dedilhado original é com forquilha, e assim, para que pudesse fazer com que esta nota soasse 

afinada, ele alterou a sua furação para que essa nota soasse afinada somente usando o dedo 

indicador da mão esquerda. 

 

 

Este erro estúpido foi o começo das flautas ‘com dedilhado Germânico’ que 

são ainda fabricadas em grande escala e podem ser encontradas em lojas de 

todo o mundo, exceto, felizmente, na Inglaterra (HUNT, 1977, p. 131, 

Tradução nossa)1. 

 

 

Hunt (1977) afirma que esse fator negativo a respeito da musicalização com a flauta 

doce foi detectado por ele ainda na década de 60, inclusive, de conhecimento do próprio 

introdutor do ensino de flauta doce nas unidades escolares primárias, que é a incompetência 

de alguns professores na Inglaterra.  

 

 

Aqui, na Inglaterra, a flauta doce é largamente utilizada em escolas primárias 

– alguns podem dizer mal ensinadas, já que o ensino nem sempre está nas 

mãos de pessoas capacitadas (HUNT, 1977, p. 143). (Tradução nossa)2 

 

 

O emprego dos das flautas Germânicas pelos docentes de flauta doce na musicalização 

é um obstáculo, pois esse instrumento possui muitos problemas de afinação. Essa ocorrência, 

constata o desconhecimento por parte dos professores que em muitas vezes, não são flautistas 

doces e que acabam optando pelas flautas Germânicas, acreditando que o aprendizado será 

                                                 
1 The recorder and is music, 1997, p. 131 – “This stupid mistake was the beginning of recorders ‘with German 

fingering’ which are still manufactured in large numbers and are to be found in shops all over the world, except, 

fortunately, in England”. 
2 The recorder and its music, 1977, p. 143 - “Here, in England, it is widely used in primary schools – some might 

say misused, as the teaching is not always in the hands of experts”. 
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mais fácil, do ponto de vista inicial e também pelo desconhecimento dos grandes problemas 

que essas flautas apresentam para a afinação. 

Dentre os flautistas, as flautas germânicas são desprezadas pelos seus grandes 

problemas de afinação, já que mesmo que algumas pessoas, em muitas vezes, professores que 

utilizam esse instrumento devido a sua iniciação aparentemente mais fácil pelas crianças, as 

prefiram pela sua ilusória facilidade da passagem da quarta nota, entretanto, todas as outras 

soam desreguladas, assim também como a dificuldade do acesso a outros dedilhados. 

Segundo Lira (1984), o crescimento da demanda por flautas doces se deu durante a 

Segunda Guerra Mundial, por consequência das escolas que foram esvaziadas para os 

distritos. Como a madeira utilizada na fabricação dos instrumentos em série era difícil de ser 

adquirida, a flauta doce soprano passou a ser construída de resina plástica. Essa foi uma 

solução temporária para que pudesse completar um espaço até que as flautas de madeira 

pudessem ser adquiridas outra vez. “Assim surgiu o primeiro modelo de Flauta Doce Soprano 

Schott na Inglaterra, feita de acetato celulose” (LIRA, 1984, p. 9). 

Na Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, Arnold Dolmetsch deu início a 

fabricação de flautas doces de resina plástica de boa qualidade, e assim, com a produção em 

larga escala, elas se tornaram bastante populares na Alemanha. Surgiram também no Japão, 

outras marcas também bastante populares devido a sua produção em larga escala, que são as 

marcas Yamaha, Suzuki, Adler, Aulus e Zen-on. Também na Alemanha, vale ressaltar as 

marcas de flauta doce em madeira, Mollenhauer e Moeck.Foi também durante a Segunda 

Guerra Mundial, que ocorreram as imigrações de músicos e intelectuais para a América. Esse 

acontecimento se deu devido à paralisação dos movimentos artísticos na Europa, e com isso, 

houve um ganho na eclosão da música antiga na América. 

Augustin (1999) aponta que foram trazidos para o Brasil pelos europeus, instrumentos, 

partituras, e um grupo de imigrantes Alemães que inserirão a flauta doce, a viola da gamba e 

outros instrumentos no final dos anos 30. Ainda segundo a autora, “nessa época são 

conhecidas as atividades de flauta doce nas escolas e comunidades do sul do país” 

(AUGUSTIN, 1999, p. 42). 

Nos anos 50, Koellreutter, promove o estudo da Música Antiga com o propósito de 

elevar o crucial entendimento da evolução da história da música. Koellreutter criou o local 

favorável para a concepção do desenvolvimento da história da música através da escola de 

música Seminários de Música Pró-Arte em São Paulo. 

Augustin (1999) afirma que no final dos anos 60, vários conjuntos de música antiga 

conviveram entre si, como o grupo Roberto de Regina, que sugeria uma linguagem musical 
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mais alternativa e com atuações bastante teatrais, enquanto a Banda Antiqua, que utilizava um 

repertório que compreendia da Idade Média até o Barroco, composta por Nici Risone sugeria 

o despojamento e a informalidade para os palcos inovando com o costume de falar sobre a 

música e sobre os instrumentos. Segundo o autor, a década de 70 foi marcada pelo 

aparecimento de grupos que se elevaram a través de experiências anteriores e foi nessa mesma 

década que a “Música Antiga” admite um outro nível em direção a profissionalização. 

 

 

1.2 Repertório e metodologias de musicalização com a flauta doce 

 

O repertório é um dos principais componentes que devem ser considerados no ensino 

de música e na prática musical. Ele é o responsável por ditar quais serão os conteúdos que 

serão ministrados e aprendidos, através de quais músicas e exercícios, e o que irá atestar tal 

escolha musical. Ele também dita a identidade de um certo grupo, de maneira que os grupos 

podem ser classificados em uma determinada sonoridade, época ou estilo. De mesmo modo, o 

repertório estabelece em um grupo uma identidade diversificada ou específica. Segundo 

Tourinho (1993), a escolha do repertório na educação e o tratamento que lhe é conferido, 

podem acarretar uma resistência por parte do aluno. Nesse caso, o professor deve optar pela 

escolha do repertório de maneira responsável, assim também, como selecionar e legitimar as 

suas escolhas, até mesmo, justificar de que maneira esse repertório será empregado. 

Torres (2003) afirma que o docente em música, assim também como o regente escolar, 

tem a missão de escolher os repertórios. Igualmente, Fireman (2007), destaca que está 

diretamente ligado as vivências do professor, a escolha do repertório utilizado por ele, através 

de suas experiências pessoais. 

Swanwick (2003) advoga que ao escutarem melhor as suas composições, as crianças 

são levadas a tocarem e a ouvirem de uma maneira excelente, já que ao compor, elas 

alcançam o seu próprio nível musical, para que elas assim, as possam as executar. O autor 

afirma também que para dedicar a apreciação musical não existem barreiras. Deste modo, 

tanto faz o nível musical ou técnico em que o aluno se encontra, ele poderá ser motivado a 

analisar, raciocinar e a produzir os seus próprios conceitos através da audição de uma música. 

Cuervo (2009) relata a sua experiência na construção de um repertório, em um grupo 

denominado Orquestra de Flautas Doces, de uma escola pública de ensino fundamental em 

Porto Alegre. Esse repertório era construído através de pedidos dos alunos, e isso integrava 

todo um planejamento geral do colégio. 



16 

  

O repertório, bem explorado, motivou os sujeitos a superar seus limites 

técnicos. Depois do trabalho com o arranjo Funk, que marcou o início da 

atuação da professora Júlia com a Orquestra de Flautas, os sujeitos estavam 

mais receptivos a outros gêneros musicais, e também mais confiantes em sua 

capacidade de execução instrumental. No trabalho com a Gavote, de 

Praetorius, foi notório o empenho dos alunos na resolução dos problemas de 

leitura e execução musical, apesar de ser uma peça considerada fácil e 

desconhecida (portanto, desinteressante) para eles. Por esses elementos, 

constatei que o repertório possui fundamental importância com gancho 

temático dentro da proposta pedagógica da professora Júlia (CUERVO, 

2009, p. 116). 

 

 

É preciso que haja uma percepção por parte do professor em música, no sentido de 

buscar um arranjo que considere trechos de músicas, existentes no dia a dia dos alunos, isto é, 

através de shows, programas de televisão, rádios, e isso, faz toda a diferença na ação 

pedagógica (CUERVO, 2009). Segundo Santiago (1994), alguns educadores em música 

optam por alguns livros, e ao longo dos anos, acabam repetindo as mesmas técnicas de ensino, 

consequentemente, o mesmo repertório, e esse caminho os leva a uma acomodação das 

metodologias, pelo qual eles mesmos foram educados, sem que haja uma nova pesquisa 

metodológica. 

Santos (1994) também partilha da mesma ideia de Santiago (1994), ao afirmar que o 

educador musical reproduz exercícios retirados de métodos, com a finalidade de facilitar o 

desenvolvimento do conhecimento de fundamentos significativos da linguagem musical. 

Mesmo que, alheio de um fazer pessoal do grupo, da maneira de estruturação da linguagem no 

recém adquirido contexto sóciocultural, “exercícios esses isentos de dimensão estética e 

musical, que fragmentam a experiência artística destituindo-a de unidade e sentido” 

(SANTOS,1994, p.10). O autor afirma ainda que pouco se pensou a respeito dos pressupostos 

filosóficos e psicológicos desses métodos, que as reflexões foram insuficientes ou 

inexistentes, e que uma boa estratégia para que a qualidade de ensino tenha um ganho 

significativo, é a adoção de livros como ferramenta que leve a modernização, em oposto a 

alteração de planos e programas de estudo. Entretanto, pode haver um obstáculo se o mesmo 

material empregado nas aulas de flauta doce coletivas, ou individuais forem aproveitados, 

tendo em vista que esse material foi confeccionado para um outro contexto. Assim também, 

além dos livros, o educador pode ainda valer-se de outros recursos didáticos como CDs, 

aparelho de CD, partituras, fitas, computadores, caixas de som, entre ouros. 

Machado (1996, p. 31), confirma a importância de se empregar outros meios didáticos 

que não sejam somente os livros em sala de aula, e conclui que existem outros materiais 
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riquíssimos para a efetivação da musicalização, que são “recursos como jornais, revistas, 

redes informacionais, etc.”  

Atualmente, existe um material (método) bastante interessante e notável desenvolvido 

por Weiland, Sasse e Weichsenlbaum (2008), este método para flauta doce soprano 

Sonoridades Brasileiras foi apresentado no I Simpósio Acadêmico de Flauta Doce da Escola 

de Música e Belas Artes do Paraná. O referido método apresenta um repertório popular e 

folclórico, abrange composições de autoria das autoras e convidados, e ainda se sobressai 

dentre os outros métodos brasileiros, por apresentar orientações de improvisos e apreciações 

musicais, promovendo ações que não estavam existentes, há até pouco tempo atrás, em outros 

métodos brasileiros, de maneira tão consistente. 

 

 

1.3 Planejamento curricular em música 

 

Libâneo (1994), afirma que visando a indispensabilidade e a importância da atuação 

do planejamento escolar, como consequência da ação do professor, deve ter clareza da sua 

importância, para que se logre êxito em seus objetivos com o propósito de constituir propostas 

e recursos metodológicos. 

 

 

A ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples preenchimento de 

formulários para controle administrativo: é antes, a atividade consciente da 

previsão das ações docentes fundamentadas em opções político-pedagógicas 

e tendo como referência permanente as situações didáticas concretas, isto é, 

a problemática social, econômica, política e cultural que envolve a escola, os 

professores, alunos, os pais, a comunidade, que interagem no processo de 

ensino (LIBÂNEO, 1994, p. 222). 

  

 

Dessa maneira, a escola pode analisar e avaliar se as aulas de música estão tendo 

resultados expressivos, e também, se elas estão auxiliando construtivamente para a evolução 

das capacidades perceptivas e cognitivas dos estudantes. Professores e coordenadores podem 

conferir as suas metodologias para que os métodos utilizados pelos docentes sejam revistos e, 

consequentemente, sejam estabelecidos suas metas e objetivos pretendidos, com o intuito que 

os alunos possam ter experiências significativas por meio das relações sociais através das 

aulas de música. 
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Swanwick (1982) sugere uma elaboração curricular com fundamentos e 

procedimentos definidos, e que desse modo, aluno e professor compartilhem da descoberta. O 

autor defende ainda, que a sua proposta não deve ser considerada como uma ementa pronta a 

se usar, necessita que sejam discutidas, experimentadas, ensaiadas, reproduzidas e repetidas, 

fazendo com que o educador tenha diferentes formas de trabalhar em sala de aula. 

As aulas de música devem ser pautadas sob um planejamento muito bem articulado, 

flexível e elaborado, visando o ambiente escolar, tendo em vista, um compromisso 

permanente com o avanço da qualidade do ensino, onde a aprendizagem se dará de forma 

clara e objetiva. Vasconcellos (1995), afirma que no ambiente escolar, a procura da integração 

essencial entre a escola e a realidade social, se dá através do planejamento participativo, onde, 

o inter-relacionamento entre teoria e prática, deverá prevalecer. O professor deve 

compreender o planejamento como uma estratégia que ele poderá utilizar, e assim, suas aulas 

serão elaboradas e pautadas em função do mesmo. Planejamento esse, que necessita ser 

flexível e estar adequada às necessidades e a realidade dos envolvidos e as possibilidades de 

execução. 

De tal modo, o planejamento curricular em música é de fundamental importância, já 

que ela auxilia o arte-educador no sentido de refletir, e assim, perceber de uma forma mais 

clara toda uma situação, e desse modo, poder aplicar de maneira eficiente sua metodologia de 

ensino no processo de ensino aprendizagem dos alunos. 

 

 

 
O planejamento consiste numa atividade de previsão da ação a ser realizada, 

implicando definição de necessidades a atender, objetivos a atingir dentro 

das possibilidades, procedimentos e recursos a serem empregados, tempo de 

execução e formas de avaliação. O processo e o exercício de planejar 

referem-se a uma antecipação da prática, de modo a prever e programar as 

ações e os resultados desejados, constituindo-se numa atividade necessária a 

tomada de decisões (LIBÂNEO, 2001, p. 123). 

 

 

Libâneo (1994), alega ainda que o educador deve ter nitidez na meta ao iniciar um 

planejamento, se não ele poderá se equivocar, e assim, mudar a realidade. Essa possibilidade 

poderá prejudicar um desempenho eficiente na transformação da realidade escolar. Segundo o 

autor, “o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades 

em termos da sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua 

revisão e adequação no decorrer do processo de ensino” (LIBÂNEO, 1994, p. 221). 
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O planejamento curricular, não pode ser engessado e estagnado, ele necessita 

locomover de acordo com as necessidades verificadas pelo professor em sala de aula, de 

acordo com o perfil dos estudantes e com a maleabilidade do professor. 

Segundo Fusari e Ferraz (1993), quando os exercícios ou atividades teóricas e práticas 

são propostas, necessita-se analisar uma reciprocidade permanente com a evolução das 

capacidades e habilidades artísticas e estéticas que estão sendo desenvolvidas. Desse modo, o 

professor consegue estabelecer exercícios e atividades em busca de respostas para 

dificuldades em arte, refletido segundo a realidade dos alunos. 

Os trabalhos sugeridos na disciplina de música necessitam contribuir e garantir que os 

alunos aprimorem as suas aptidões de maneira criativa, praticando as suas expressões e 

comunicações. Para que esse objetivo seja alcançado, o professor de música deve rever os 

seus conteúdos e o seu material pedagógico, trocando os ultrapassados por novos e 

inovadores, visando colaborar para a ampliação de realizações pedagógicas expressivas de 

ensino e aprendizagem em música. 

Fusari e Ferraz (1993) ressaltam também que independente do planejamento ser diário, 

periódico, ou anual, ele deve contemplar a diversidade cultural, especialmente, em arte, já que 

ela possui uma multiplicidade de significados. Segundo as autoras, frente a diversidade de 

valores culturais, sociais e morais, é totalmente possível e adequado que a escola possa 

retomar toda a experiência enriquecedora das mais variadas formas de assimilar e interpretar a 

realidade da condição humana, e isso é imprescindível que esteja vigente nas aulas de arte 

concebidas nas instituições de ensino. 

 

 

Para desenvolver um bom trabalho de Arte o professor precisa descobrir 

quais são os interesses, vivências, linguagens, modos de conhecimento de 

arte e práticas de vida de seus alunos. Conhecer os estudantes na sua relação 

com a própria região, com o Brasil e com o mundo, é um ponto de partida 

imprescindível para um trabalho de educação escolar em arte que realmente 

mobilize uma assimilação e uma apreensão de informações na área artística. 

O professor pode organizar um “mapeamento” cultural da área em que atua, 

bem como das demais, próximas e distantes. É nessa relação com o mundo 

que os estudantes desenvolvem as suas experiências estéticas e artísticas, 

tanto as referentes a cada um dos assuntos abordados no programa de Arte, 

como as da área da linguagem artística desenvolvida pelo professor de (Artes 

Plásticas, Desenho, Música, Artes Cênicas etc.) (FUSARI e FERRAZ, 1993, 

p. 74).   

  

 



20 

  

O arte-educador deve ter o comprometimento de sempre estar vigilante e consciente da 

sua obrigação na edificação da aprendizagem. Diante disso, ele precisa se programar de 

maneira contextualizada, de acordo com a realidade de seus alunos, e também, estar alerta 

constantemente para as novidades inerentes do mundo globalizado. 

Segundo Libâneo (1994, p. 226), “[...] o planejamento escolar é uma atividade que 

orienta a tomada de decisões da escola e dos professores em relação às situações docentes de 

ensino e aprendizagem, tendo em vista alcançarem os melhores resultados possíveis”. O autor 

afirma que o planejamento curricular é responsável pela direção, a qual o arte-educador deve 

tomar em suas decisões para que através dela, ele possa atingir os melhores resultados no 

método de ensino e aprendizagem. 

 

 

1.4 Ensino coletivo de instrumentos musicais 

 

Segundo Montandon (2006), as aulas coletivas são excelentes possibilidades para que 

os alunos possam aprender música tocando instrumentos e que nunca deverá substituir as 

aulas individuais. Em aulas coletivas, o educando precisa receber do professor uma atenção 

individualizada, porém, essa atenção se difere daquela adquirida pelos alunos em aulas 

individuais. Tourinho (2008, p. 1) concorda com Montandon (2006) ao alegar que “não se 

trata de atividades em grupo, mas de aulas compartilhadas, onde a interação e auto-

observação são imprescindíveis”. Para Cruvinel (2005), o método que admite a troca de 

experiência, a participação ativa de todos, auxiliando o desenvolver da autonomia e do senso 

crítico pessoal, é o ensino coletivo. De fato, o desenvolvimento, no coletivo, acontece de uma 

maneira mais rápida e perceptível, assim como a sonoridade alcançada, que em grupo, é 

melhor. Devido ao desenvolvimento musical acontecer de uma maneira relativamente rápida, 

os alunos são motivados a continuarem com os estudos e a competição saudável que nasce no 

grupo e ao mesmo tempo, estimula o aprendizado de forma positiva. Deste modo, os alunos se 

desenvolvem de maneira individual e coletiva, e ainda passam a apresentar um maior 

comprometimento, expandindo as relações sociais e promovendo uma postura mais ativa. 

Coelho (2004) aponta o ensino coletivo de instrumentos musicais como o modo ideal 

para a iniciação musical e instrumental, visto que o método coletivo gera satisfação, 

motivação e entusiasmo tanto no aluno quanto no professor. “O trabalho de iniciação 

instrumental, quando coletivo, torna-se, também, mais prático, econômico e agradável, tanto 

para quem aprende como para quem ensina” (COELHO, 2004, p. 25). 
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Tourinho (2003) diz que durante o ensino coletivo de instrumentos musicais, o aluno é 

estimulado, e ele se impõe perante o grupo, expondo as suas dificuldades, evidenciando as 

suas preferências, sugerindo alternativas e opinando e decidindo a realização dos arranjos 

sugeridos pelo professor. Esse formato de ensino “estimula a concentração, a expectativa e a 

satisfação de se sair bem dentro do grupo. No grupo, também se aprende a respeitar o colega, 

a emitir opiniões com respeito e a exercitar a autocrítica” (TOURINHO, 2003, p. 80). 

Um dos principais desafios que são encontrados pelo professor em uma sala de aula de 

música coletiva, é a escolha do repertório ideal para todos os alunos que ali se encontrem. 

Santos (1990) notou que os professores buscam uma uniformização na vivência musical, já 

que eles entendem a proximidade geográfica dos alunos como um fator decisivo para definir a 

existência de apenas uma realidade e contexto. 

Montandon (2004) afirma que no ensino coletivo, o professor não precisa se preocupar 

exclusivamente com o que irá ensinar e como ele irá ensinar. Ele também deverá estar atento 

ao que ele quer com a sua aula em grupo, e assim, após refletir a respeito da importância, do 

papel e dos objetivos do ensino de instrumento para o grupo, é que o professor passa a 

ampliar bons modelos de aula. O educador deve ter clareza a respeito dos objetivos e 

procedimentos metodológicos empregados. 

Coelho (2004) ressalta que inserir um projeto que deu certo num lugar para outro não 

indica que a nova iniciativa terá sucesso. Necessita levar em consideração o interesse do aluno 

e contar com apoio, participação e mobilização de toda a comunidade escolar. Deve-se 

considerar na elaboração de projetos ou aulas, o contexto sócio cultural em que a prática 

musical esteja implantada. 

Para Galindo (2000) deverão ser incluídos os seguintes temas dentre os processos 

metodológicos para o ensino coletivo de instrumentos musicais. São a escolha de exercícios 

que serão praticados pelos alunos todos os dias e outros que serão retirados após o domínio 

dos mesmos, escolha da parte técnica dos itens que precisam ser abordados em todas as aulas, 

o professor deverá transmitir os conceitos musicais principais, e, a seleção diversificada do 

repertório, de maneira que possa expandir o horizonte musical do aluno. 

As apresentações públicas também são ressaltadas como processos metodológicos por 

autores como Cruvinel (2005) e Oliveira (1998), frisando que essas apresentações são eventos 

que agem na mobilização e motivação dos alunos no aprendizado. Tourinho (2004) descreve 

que “A aula de música precisa ser dinâmica, viva, não pode haver espaços em branco” 

(TOURINHO, 2004, p. 41). Outro grande aliado no ensino coletivo de instrumentos é o uso 
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de gestos corporais para que o professor possa se comunicar com os alunos, assim também 

como o uso da regência para determinados exercícios. 

Oliveira (1998) diz que os exercícios e músicas precisam apreciar as tonalidades mais 

fáceis de serem executadas no instrumento. Para ele, antes dos alunos executarem os 

exercícios, eles devem cantar de modo com que as velocidades e dinâmicas sejam diferentes, 

fazendo com que a dificuldade técnica e os elementos musicais sejam adicionados 

gradativamente. 

Galindo (2000) recomenda a realização dos exercícios em uníssono e em seguida em 

cânone. Ele indica ainda que os alunos possam desenvolver atividades lúdicas, logo nas 

primeiras aulas para que eles possam se desinibir e relaxar fazendo com que haja um ganho 

no desempenho das músicas. Ele também aconselha que haja atividades lúdicas que 

conduzam à exploração livre do instrumento, assim como o uso da abordagem lúdica por 

parte do professor para os alunos sejam envolvidos no método de aprendizagem, o autor 

ressalta ainda que o fato do professor possuir humor e carisma, pode gerar um bom 

desenvolvimento das suas aulas. 

Tourinho (2004), Cruvinel (2005), Coelho (2004), Montandon (2004) e Oliveira 

(1998), destacam o quão é importante que o professor possua uma formação específica para o 

ensino coletivo de instrumentos musicais, assim como a imprescindível relevância da sua 

participação no método de ensino-aprendizagem. O êxito do processo educacional depende da 

forma como a aula é dirigida pelo educador, e não somente da metodologia e recurso 

utilizados. Tourinho (2004, p. 42), afirma ainda que o Ensino Coletivo em escolas regulares 

precisa “ter em mente não a formação do músico com as funções específicas do 

instrumentista, mas da possibilidade de oferecer um fazer musical concreto, que vá ao 

encontro da expectativa da maioria dos estudantes, que quer manipular um instrumento. 

Galindo (2000) advoga que o professor necessita perceber como está a condição 

musical de seus alunos, focando atenção naqueles que tem maiores dificuldades assim como 

os que têm facilidades. Segundo o autor, é indispensável que o educador permaneça atento 

aos raros casos de alunos dotados, para que ele possa conduzir as suas aulas de modo a prestar 

uma orientação individual antes do tempo previsto, e ainda, permanecer atento ao ponto de 

saturação da turma, para que ele possa conduzir da melhor maneira as atividades didáticas. 

Moraes (1997) aponta as seguintes capacidades como pré-requisitos fundamentais para 

que a aula coletiva possa ser conduzida de uma boa maneira: dinamismo, liderança, 

sensibilidade, competência social refinada e habilidade de se comunicar de forma clara e 

adequada. 
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1.5 A flauta doce no ensino coletivo 

 

O ensino coletivo de flauta doce possibilita ao aluno a oportunidade de vivenciar o 

instrumento de uma forma eficaz, contudo, o ensino não prevê resultados instantâneos, 

entretanto, com pouco tempo de aprendizagem no instrumento, os alunos já são convidados a 

fazerem parte da prática de conjunto. Isso faz com que eles alcancem bons resultados e que 

eles tenham um desenvolvimento gradativo, além de proporcionar uma experiência 

enriquecedora, já que ele estará interagindo com o outro, somando com o aprendizado de 

quem tem mais dificuldade, ou aprendendo por assimilação de outro aluno que tenha mais 

facilidade, e assim participando de alguma atividade em que ele possa sentir uma realização 

pessoal por fazer algo que vá além da música. 

Assim, ele irá adquirir conhecimentos para o seu repertório social pela interação com 

os outros alunos “se alguém lhe der instruções, fizer uma demonstração, fornecer pistas é 

possível que consiga um resultado mais avançado que aquele que conseguiria se realizasse a 

tarefa sozinha”. (OLIVEIRA, 1993, p. 59 e 62). Essa forma de ensino é uma excelente 

oportunidade para que eles possam participar de recitais e apresentações, apresentações estas 

realizadas dentro ou fora da escola, não somente em datas comemorativas, mas também como 

em movimentos da sociedade, como mobilizações pela paz, apresentações para grupos de 

idosos ou pessoas portadoras de necessidades especiais, e ainda é uma fantástica chance de 

integra-los à escola e da comunidade como um todo. 

Independentemente da idade, todos os alunos têm possibilidade de alterar o seu 

desenvolvimento musical através do ensino coletivo em flauta doce ou em qualquer 

instrumento, uma vez que a partir da intervenção ou da ajuda de todos os componentes do 

grupo, o aluno se desenvolve de uma forma muito eficaz e ainda são mediados por todas as 

modalidades imagináveis de interação social. 

 

 
O único bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento, (ou seja), 

deve-se considerar não apenas o nível de desenvolvimento real da criança, 

mas também o seu nível de desenvolvimento potencial, isto é, sua 

capacidade de desempenhar tarefas com a ajuda de adultos ou de 

companheiros mais capazes. Há tarefas que uma criança não é capaz de 

realizar sozinha, mas que se torna capaz de realizar se alguém lhe der 

instruções, fizer uma demonstração, fornecer pistas ou der assistência 

durante o processo [...], ou se ela observar uma criança mais velha [...], é 

possível que consiga um resultado mais avançado do que aquele que 

conseguiria se realizasse a tarefa sozinha (OLIVEIRA, 1993, p. 59 - 62). 
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O ensino coletivo em flauta doce é um assunto que tem atraído o interesse de vários 

educadores musicais da contemporaneidade. Segundo Montandon (2004), esse interesse é o 

produto da mudança de compreensão dos educadores da área musical e da adoção do ensino 

coletivo de instrumentos em instituições por decisão da direção ou do Estado. Contudo, a 

prática da aula que é ministrada para um grupo de alunos de uma vez só, não diz respeito, ao 

ensino coletivo de instrumentos, e todos os alunos precisam estar envolvidos e atuantes o 

tempo todo, ainda que eles estejam exercendo atividades diferentes. Neste sentido, o educador 

japonês Shinichi Suzuki trata com grande sabedoria o ensino coletivo, sua didática para o 

ensino de violino hoje é adaptada para outros instrumentos. Suzuki possui como base para o 

seu método o aprendizado da música do mesmo modo como se aprende a língua materna, a 

repetição constante, a prática em grupo, e a inteiração fundamental dos pais com os alunos. 

 

 

1.6 O método Suzuki e a interação fundamental dos pais com os alunos 

 

A metodologia de Shinichi Suzuki para o ensino coletivo foi adaptada para vários 

instrumentos, entre eles, a flauta doce. Suzuki ressalta a fundamental importância não apenas 

do professor para o aprendizado, mas também dos pais dos alunos que são peças fundamentais 

na formação musical de seus filhos. Um dos pilares de seu método no processo de 

aprendizagem é a contínua repetição, para que através dela o aluno possa executar as músicas, 

primando a perfeição e observando a técnica inerente ao instrumento. 

O método Suzuki foi elaborado quando um pai cogitou a possibilidade de ensinar o 

seu filho de quatro anos. A partir daí, surgiu um questionamento de como ele iria ensinar uma 

criança nesta idade e assim sendo, ele chegou a uma ideia que foi crucial para todo o processo 

de criação do método: ‘Todas as crianças japonesas falam japonês’. Chegando a essa 

conclusão, ele procurou compreender melhor a respeito do processo de aprendizagem que 

estava no alicerce da obtenção da língua materna. Embora seja comum que as crianças 

consigam falar a sua língua materna e que a sua conquista se dê de maneira natural, Suzuki 

estava instigado a progredir na busca de um método para a educação musical com o foco 

semelhante ao da obtenção da língua materna. 

Segundo Suzuki (1981), cada bebê ouve algumas palavras comuns como mamãe e 

papai várias vezes, antes de começar a falar, e quando elas dão início ao processo e 

aprendizagem da fala, seus pais começam a repetir inúmeras vezes que a criança consiga 

verbalizá-las. Mesmo que o ritmo de aprendizagem varie de criança para criança, esse 
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procedimento se torna tão repetitivo, que todas elas alcançam êxito. Suzuki confrontou a 

habilidade que todas as crianças têm na obtenção da fala com qualquer outro tipo de 

capacidade que poderia ser desenvolvida também nessa idade. De tal modo, Suzuki advogava 

que “qualquer criança poderia desenvolver todo o tipo de aptidões dependendo da maneira de 

como elas eram trabalhadas” (Suzuki, 1981, p.7). Para o autor, o envolvimento constante da 

criança no meio musical é de completa responsabilidade dos pais. A audição pode ser 

executada de maneira ativa ou passiva. 

No processo de aprendizagem da língua materna, o elogio (reforço positivo), é 

avaliado como um item crucial para o sucesso do seu desenvolvimento. “Os pais devem 

proporcionar um meio de disciplina, mas num ambiente de amor, cooperação (e não de 

competição), apreciação em cada passo, para que a criança se sinta encorajada no processo de 

aprendizagem” (SUZUKI, 1981, p.12). Ainda que Suzuki defenda uma educação com 

compreensão, amor e disciplina, as barreiras e o planejamento de trabalhos mais difíceis não 

devem ser negligenciados. Suzuki verificou instintivamente que mesmo para uma criança 

muito jovem, ela irá responder de uma forma carinhosa e amável às correções e desafios 

impostos por seus pais e educadores se eles valorizarem o seu trabalho e forem 

compreensíveis nos momentos de maior frustração. 

 

 

A maioria das pessoas na América costumam dizer que as crianças gostam 

muito de mim porque eu os adoro. E eu respondo, ‘toda a gente gosta de 

crianças’. Eu respeito as crianças como meus professores. O amor pode ser 

dado a cães e gatos porque simpatizamos com a beleza deles, mas não 

devemos amar as crianças por esse motivo isolado. Nós devemos amar as 

crianças pela pureza e por todas as coisas magníficas que são transmitidas 

pelos seus corações. A partir da combinação entre o amor e o respeito 

conseguimos estabelecer laços (ABILITY DEVELOPMENT FROM AGE 

ZERO, 1981, p. 38). (Tradução nossa)3 

 

 

Por meio da repetição, as crianças tendem a falar fluentemente a sua língua materna, já 

que elas ouviram várias vezes as palavras que foram repetidas exaustivamente por seus pais, e 

assim, após uma palavra ou frase que foi reproduzida, ela nunca mais ficará esquecida, agora 

que ela foi internalizada através da repetição e processada várias vezes. 

                                                 
3Ability Development From Age Zero, 1981, p. 38 – “Many people in America have said that children like me so 

much because I love them. I answered, ‘Everyone loves children’. I respect children as my teachers... I radiate 

respect for them. Love can be given to cats and dogs because they are cute, but we should not love children for 

that reason alone. We should love children for the pure, beautiful things that radiate form their hearts. Love and 

respect combined is what establishes a bond”. 
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Suzuki (1983) assevera que a facilidade é fruto do treino e da repetição do mesmo 

evento até que ela seja considerada natural, simples e fácil, assim que ela estiver devidamente 

estabelecida. Para o autor, as crianças, em sua maioria, almejam ser independentes nas 

pequenas tarefas. Assim que elas passam a exercer certos papéis sozinhas, fica fundamental 

que os seus pais as motivem nesse processo, já que são eles, os pais, o componente crucial no 

desenvolvimento da conquista da linguagem da criança ao longo de seu desenvolvimento. 

Na aprendizagem da língua materna, o reforço positivo do elogio é um fator crucial 

para que haja sucesso do desenvolvimento das suas capacidades. Dessa maneira, essa 

ferramenta possibilita criar um ambiente positivo e afirmativo, fazendo com que a criança seja 

encorajada e consequentemente, promova uma atitude de compreensão e não de reprovação. 

Assim, deve se valorizar cada processo da criança, mesmo que seja pequeno. “Elogiá-los 

quando eles fazem o máximo que podem. Em seguida, o incentivo será muito mais forte. Se o 

pai ou professor então pergunta no meio do elogio –“És capaz de fazer melhor? ” o rosto do 

menino se acenderá e com certeza responderá - "Eu acho que posso fazer muito melhor” 

(SUZUKI, 1981, p. 20). 

Suzuki afirma ainda que deve-se frisar na revisão de repertório já aprendido, rever o 

repertório possibilita um progresso na busca da perfeição para aluno, e ainda ocasiona uma 

capacidade ascendente de conhecimento quando ele chegar a um patamar superior técnico e 

artístico. O fato de o aluno participar de aulas coletivas auxilia em seu desenvolvimento 

técnico, tendo ciência das fases alcançadas por ele. “É uma grande alegria ver as crianças 

tocarem com os seus amigos. Eles começam a tocar vigorosamente como se acordassem do 

sono” (Suzuki, 1983, p. 43). 

No método Suzuki, tanto o aluno, quanto o professor e os pais, possuem a mesma 

importância, visto que a relação entre eles é efetiva para a concretização do método. Desta 

maneira, os pais necessitam participar maciçamente na educação de seus filhos e somar com o 

professor de maneira com que o trabalho realizado em sala de aula possa se estender em casa, 

fazendo com que essa prática seja um fator motivacional para a criança. A criança por sua 

vez, precisa compreender que tanto os pais, o professor e ela própria, possuem uma 

importância igual, de maneira respeitosa e com o estabelecimento de comunicação em todas 

as direções. Compete aos pais, segundo Suzuki, a função de conhecer a filosofia do método 

Suzuki, por meio de livros indicados pelo professor, entrar em contato com outros pais e de 

assistir as aulas religiosamente. Para que se amplie o desejo da criança de tocar o instrumento 

e para que os pais possam saber quais serão os desafios pelo qual a criança terá que passar no 

processo de aprendizagem, um dos pais terá que entender e assimilar os alicerces básicos e 
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técnicos do instrumento, antes ainda da criança dar início ao primeiro contato com o 

instrumento. 
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CAPÍTULO 2 – PRINCÍPIOS DA ABORDAGEM PEDAGÓGICA PARA 

O DESENVOLVIMENTO DA MUSICALIDADE 

 

A musicalização será de uma maneira onde, os professores abordem os mesmos 

parâmetros utilizados em uma graduação e especialização em flauta doce. Sugere-se que 

sejam adotadas ações para que o ensino não fique maçante, que o aluno possa explorar a sua 

musicalidade através da exploração sonora e que ele possa inicialmente, utilizar músicas do 

seu repertório preferido e, posteriormente, experimentar um repertório eclético sendo incitado 

a refletir e fazer uso desse conhecimento. “No ensino instrumental e, mais especificamente, 

no ensino de flauta doce, ainda são frequentes as abordagens que focalizam mais aspectos 

técnicos do que a compreensão, o que pode acarretar o desinteresse do aluno, além de 

aprendizagens pouco significativas” (BEINEKE, 2003, p. 90). 

O professor deve utilizar em suas aulas, todo um conjunto de materiais e métodos para 

que através deles, ele possa transmitir os seus conhecimentos de uma maneira efetiva, de 

modo a corrigir alguns problemas decorrentes da aprendizagem e obter os resultados 

esperados nesse processo educacional. Para Swanwick (2008) o ensino do instrumento 

musical, por sua complexidade, não se deve instruir por apenas um mesmo método ou livro, 

conforme o autor: 

 

 

A aprendizagem musical acontece através de um engajamento multifacetado: 

solfejando, praticando, escutando os outros, apresentando-se, integrando 

ensaios e apresentações em público com um programa que também integre a 

improvisação. Precisamos também encontrar espaço para o engajamento 

intuitivo pessoal do aluno, um lugar onde todo o conhecimento comece e 

termine (SWANWICK, 2008, p. 2). 

  

 

Para Castelo (2008), a musicalização traz inúmeros benefícios para o educador 

musical, como uma diversificação e um alto nível de repertório, assim também como 

conhecimento técnico e do repertório, essenciais para a transmissão do conhecimento musical. 

Os educadores musicais necessitam considerar diversos aspectos para uma utilização mais 

adequada da flauta doce, pois, uma educação ineficiente, pode ser negativa para o 

desenvolvimento musical e pessoal de crianças e adolescentes. É preciso valorizar a vivência 

musical, entretanto, mesmo que de uma forma lúdica, a técnica deve caminhar junto, para que 

o saber musical seja efetivo. 
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Neste mesmo segmento, o educador britânico Keith Swanwick, propõe à respeito do 

desenvolvimento musical de crianças e adolescentes, um modelo de ação para o ensino da 

música: o modelo C(L)A(S)P; e inspirado pelas obras de Piaget, Sanwick desenvolveu a 

Teoria do Desenvolvimento Musical e Cognitivo (Teoria Espiral), onde segundo o autor, o 

homem se desenvolve em etapas, como em uma espiral como veremos a seguir. 

 

 

2.1 A teoria de Keith Swanwick na aprendizagem da música 

 

Diferente da filosofia e metodologia desenvolvida por Suzuki, para Swanwick, a 

responsabilidade no aprendizado da música, parte do professor, já que ele é o detentor do 

conhecimento e por essa razão, se faz necessário que ele busque uma reflexão a respeito do 

significado da música, sobre a natureza e o valor da experiência musical, para que a 

aprendizagem não se torne uma má educação musical. 

Desta forma, Keith Swanwick defende a adoção de três categorias fundamentais para o 

ensino de música que são a seleção de sons, a relação entre os sons, e a intenção. Todas elas 

juntas possibilitam as condições ideais para que o fazer musical, seja completo. “Meu objetivo 

principal é oferecer uma explicação transparente sobre a natureza da experiência musical e 

seguir, por meio das implicações dessa perspectiva, para a educação musical, onde quer que 

ocorra. Obviamente, esse último tópico depende substancialmente do anterior, não podemos 

ensinar nem pensar de forma criativa sobre o ensino daquilo que nós não compreendemos” 

(SWANWICK, 2003, p. 14). 

Swanwick (2003) advoga que o educador deve levar em consideração o nível que cada 

aluno se encontra observando a habilidade que a criança deve ter para saber entender o que é 

indicado pelo professor, a fim de que ela compreenda o que o professor quer e como quer que 

ela execute. Em seguida, ele deve analisar o que ela traz de bagagem da sua realidade, para 

que por último e mais importante, saber tornar o ensino fluente, fazendo com que o aluno 

possa ter uma comunicação clara entre ele e o professor. As crianças deverão compreender a 

música como algo significativo na vida das pessoas e dos grupos, como uma forma de 

interpretação do mundo e de expressão de valores, como um espelho que reflete sistemas e 

redes culturais e que, ao mesmo tempo, funciona como uma janela para novas possibilidades 

de atuação na vida. 

Há dois momentos importantíssimos para o desenvolvimento musical do aluno. 

Primeiro, os educadores deverão proporcionar experiências musicais especificas de acordo 
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com o segundo que é o papel dos educandos que será de realizar diferentes papeis em vastos 

ambientes musicais. Segundo Swanwick (2003), existem vários caminhos para se alcançar os 

objetivos de educação musical, reprimindo os modelos de educação que possuem em sua base 

avaliações ditas formais e organizadas, como as avaliações de conceitos em exames ou 

conhecimentos que sejam fáceis de ensinar, como os oriundos dos livros e de exposições 

orais. Esses modelos são sim importantes para a educação, mas não como os que ele defende 

em sua ideia. 

 

 

Processos dinâmicos não podem ser reduzidos a fórmulas. Não devemos 

oprimir o exame intuitivo recorrendo a uma análise que empregue peneiras 

convencionais como filtros, as quais tanto deixam passar, como retêm 

‘forma’ remete, essencialmente, a coerência, a relações internas, a aspectos 

distintos – à maneira pela qual a música mantém sua articulação, ao modo 

como chama nossa atenção. Como já vimos ante, quando uma piada está 

livre da bagagem analítica é, à sua própria maneira, um exemplo de ‘boa 

forma’, de ideias conduzidas a novas relações, alterando nossas perspectivas 

atuais (SWANWICK, 2003, p. 64). 

 

 

 

Keith Swanwick recomenda um modelo de ação e uma teoria para o ensino da música, 

o Modelo C(L)A(S)P, no que diz respeito ás atividades musicais fundamentais como base do 

ensino da Educação Musical, e a Teoria da Espiral, que integra as múltiplas fases do 

desenvolvimento psíquico aos distintos processos do desenvolvimento musical. Desse modo, 

o C(L)A(S)P, é referente ao envolvimento dos alunos com a música em relação as atividades 

musicais e o Modelo em Espiral, fornece a diretriz do desenvolvimento cognitivo e musical. 

O significado de C(L)A(S)P é Composição, Literatura Musical, Apreciação, Técnica e 

Execução. Essa teoria busca desenvolver os processos psicológicos para poder fazer com que 

os processos musicais sejam alcançados com facilidade por parte do aluno fazendo também 

que o professor se organize em qual momento ou tipo de atividade ele está envolvido com os 

alunos (Swanwick, 2006). Para o autor, esses cinco elementos devem ser trabalhados de 

maneira harmônica, sendo que três deles trabalham diretamente com a parte musical, 

enquanto os outros dois dão apoio à educação musical. 

Keith Swanwick tem como parâmetros principais a apreciação, a composição e a 

execução enquanto que a literatura musical e a técnica devem ficar em segundo plano. 

Entretanto, observamos que alguns professores de música se utilizam de alguns aspectos que 

não são básicos para a educação, como notação tradicional e os problemas técnicos que o 
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instrumentista apresenta, enquanto o autor, nos diz que a educação deve se balizar nas 

atividades de “composição, audição e de interpretação”. Ele considera que “nenhuma destas 

coisas é central na experiência da música, apesar de às vezes poderem ajudar a desenvolver 

melhor a composição, a audição ou a interpretação” (Swanwick, 1979, p.45). 

Baseado nas ideias de Piaget, Keith Swanwick desenvolveu a Teoria do 

Desenvolvimento Musical e Cognitivo (Teoria Espiral), onde o conhecimento musical ou 

qualquer área do conhecimento correspondem a etapas contínuas de acordo com o grau 

psicológico do indivíduo. Esse modelo foi desenvolvido a partir de uma investigação feita em 

escolas de música da Inglaterra onde o autor lecionava. Contudo, observou de que maneira a 

música se desenvolvia no ser humano e assim, ele desenvolveu um método em espiral em que 

ele podia perceber melhor o avanço nos conhecimentos musicais em variadas faixas etárias 

entre os 3 e 11 anos. 

Diferentemente de Piaget, que via uma rigidez nas fases e respectivas idades, 

Swanwick apresentava certa dificuldade em aceitar essa definição. Segundo o autor, o 

desenvolvimento cognitivo musical carece de alguns aspectos da arte ou a tudo aquilo que é 

comum a música e as outras artes. Assim, Swanwick foi introduzindo elementos fundamentais 

do jogo na arte (elementos psicológicos) que se relacionavam através de três tipos de 

relacionamento com a arte, com a música e com o seu ensino, são o ‘domínio a imitação’ e o 

‘jogo imaginativo’. A criação, a interpretação, e a participação constituem os três tipos de 

relacionamento (Swanwick, 2006, p.49). 

As artes apresentam amplas semelhanças com o jogo, visto que elas promovem e 

desenvolvem os seus princípios psicológicos de imitação, domínio, e jogo imaginativo. Esses 

três fundamentos lúdicos colaboram para o aperfeiçoamento da mente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

  

Figura 1: A Espiral do desenvolvimento musical de Swanwick e Tillman 

 

 

Transcrito de Swanwick, 2006, p. 85 

 

Todo sujeito tem o seu progresso musical processado em uma sequência. Isso varia de 

acordo com as oportunidades de interação com os componentes da música, de seu universo 

musical, e da maneira em que ele foi educado. Assim, o estudo musical estabelece relações 

com certa faixa etária da criança, a que relaciona a um certo estágio de evolução. 

O estágio inicial vai mais ou menos até os 4 anos de idade. Sua particularidade 

fundamental é a vivência de experiências que as crianças têm com tudo o que existe, por meio 

do batimento e da experimentação das possibilidades de execução de sons dos instrumentos. 

No estágio secundário, que vai dos 5 aos 9 anos, o manuseio dos sons atua em um formato de 

manifestação do pensamento, marcando o início das composições iniciais, muito semelhantes 

com as que as crianças identificam, já que frequentemente elas as ouvem, cantam, e tocam de 

maneira repetida. A partir dos 10 anos, com o início da adolescência, as transformações 

passam a observar os parâmetros de determinados estilos característicos, como o rock ou pop, 

“idiomas” para que se possa dar início aos relacionamentos com outros jovens. O último 

estágio começa a partir dos 15 anos e ele abrange os outros três, no qual a música configura 

um importante valor para a vida desse jovem, onde ele passa a ter uma relação emocional 

individualizada, e menos por inclinações momentâneas ou por alguma maneira de 

uniformidade de opiniões sociais. (Swanwick, 2010). 
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2.2 Aspectos que orientam a formação do professor em música 

 

A formação do professor em música é uma tarefa que requer uma atenção especial, 

pois são encontrados por esses educadores, inúmeros desafios ao longo de sua caminhada 

profissional. Chön (1983), afirma com referência sobre a pesquisa da capacidade prática dos 

professores, que o desempenho aplicado ao educador se distingue pelas situações de incerteza, 

singularidade e conflito implicados na solução de adversidades práticas. Ainda segundo o 

autor, na teoria do conhecimento da prática profissional, o ofício do professor é determinado 

como uma prática reflexiva, e assim, essa opinião é baseada e fundamentada em reflexões e 

ações dos educadores. Desse modo, no pensamento a respeito da prática, começa a ser 

observada com grande importância para o desenvolvimento do profissional em educação. Este 

fato possibilita a edificação de capacidades que possam fazer com que o educador encare as 

mais distintas situações singulares, conflituosas e incertas, que ele encontra em seu cenário 

prático. 

Conforme Cunha (1993), muitos professores acreditam que a experiência adquirida em 

sala de aula é a responsável por grande parte de sua bagagem de conhecimentos, declarando 

assim que “é fazendo a docência e refletindo sobre este fazer que realmente aprenderam a ser 

professor” (CUNHA, 1993, p. 358). Existem ainda, alguns educadores que questionam a 

respeito da bagagem de informações pedagógicas recebidas nos cursos de formação de 

docentes, enfatizando que os mesmos, não conseguem enxergar um uso prático desses 

conhecimentos em sala de aula. Já para Silva (1997), acontece ainda um ‘choque com a 

realidade’, quando os professores encaram dúvidas e necessidades que não podem ser 

solucionados por meio do emprego dos conhecimentos teóricos obtidos, consequentemente, 

eles se sentem sozinhos e desprotegidos quando adentram a sala de aula. Sob esse ponto de 

vista, Beineke (2000) ressalta que para que essa situação seja modificada, deve-se questionar 

a respeito de qual a origem do conhecimento que os educadores fazem uso em sala de aula, e 

não apenas alterar currículos ou programas desses professores. 

 

 

[...] é necessário analisar as dificuldades da função docente, considerando 

que os professores atuam em situações complexas e que enfrentam 

problemas de natureza essencialmente prática. Procura-se compreender a 

natureza multifacetada do fenômeno educativo a partir das necessidades e 

dilemas reais dos professores em sala de aula e das influências do contexto 

social na sua ação pedagógica (BEINEKE, 2000, p. 8). 
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Dessa maneira, o ponto de vista pessoal do professor sobre o currículo, é repleto de 

seus valores, já que esses profissionais são levados a agir em sala de aula, segundo as suas 

concepções pessoais, pela forma como as entendem e como as utilizam em suas sugestões 

curriculares. Garcia (1999) salienta uma falta de estudos a respeito das teorias e crenças da 

atribuição de disciplinas específicas, manifestando que “um grande número de investigações 

tem pesquisado sobre crenças, teorias implícitas dos professores em formação, relativamente 

ao ensino, à aprendizagem, aos alunos, aos professores em geral, sem se circunscreverem a 

nenhuma disciplina em concreto” (GARCIA, 1999, p. 85). 

Bozzetto (1999) ouviu um conjunto de professores particulares de piano, pesquisando 

quais eram os parâmetros individuais que norteavam as suas ações profissionais. O autor 

constatou que após delimitar a sua forma de ver, de perceber, de sentir, de compreender e de 

interpretar o seu ofício, o professor particular de piano explica um certo modo de ser e agir, 

assim também, como uma certa maneira de vida, edificando assim, a sua particularidade 

profissional. 

Schön (1983, apud Alarcão, 1996) fundamenta a compreensão da natureza do 

conhecimento da prática profissional, sendo este conceituado como um dos grandes nomes da 

literatura referente a pratica profissional do professor. Schön, afirma que, 

 

 

O valor epistemológico da prática e revaloriza o conhecimento que brota da 

prática inteligente e reflectida que desafia os profissionais não apenas a 

seguirem as aplicações rotineiras de regras e processos já conhecidos, ainda 

que através de processos mentais heurísticos correctos, mas também a dar 

resposta a questões novas, problemáticas, através da invenção de novos 

saberes e novas técnicas produzidas no aqui e no agora que caracteriza um 

determinado problema. (SCHÖN1983, apud ALARCÃO, 1996. p. 17). 

 

 

A atividade profissional exercida pelo professor, necessita que haja uma atuação 

inteligente e maleável, situada e reativa, fruto de uma combinação incorporada pela ciência, 

pela técnica e pela arte, tendo a sensibilidade do artista evidenciada aos índices expostos ou 

escondidos (ALARCÃO,1996). São indispensáveis que sejam adquiridos conhecimentos 

voltados para a compreensão da atividade que os educadores aplicam, para que se resolvam os 

acontecimentos distintos, incertos e divergentes nas quais, os professores têm que lidar no 

âmbito prático, para que assim, possam ser edificados conhecimentos fundamentados na 

observação das experiências pedagógicas dos docentes.  
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Zabalza (1994) afirmou em sua pesquisa a respeito da análise dos conhecimentos 

práticos dos educadores, através de investigação dos diários dos mesmos, que, o diário escolar 

não deve ser usado de forma a influenciar o objetivo de avaliação da prática do educador, e 

que assim, possa lhe trazer resultados positivos ou negativos, e sim, ser usado como 

mecanismo de aperfeiçoamento profissional. A autora afirma ainda que o uso equivocado do 

diário de classe, pode prejudicar a sua utilidade. Santiago (1994) advoga que alguns 

educadores musicais, elegem certos livros e ao longo dos anos, os mesmos se inclinam a 

repetir os mesmos métodos de ensino, assim também como o mesmo repertório. Segundo o 

autor, reside nesses educadores 

 

 

uma tendência à acomodação aos processos por meio dos quais eles próprios 

foram educados, sem uma exploração de novos métodos. [...] ocorre 

inclusive uma acomodação ao repertório padrão, e ouvem-se dezenas de 

alunos a repetirem as mesmas obras anos após anos, como se só aquelas 

existissem fomentando um ‘mesmismo’ generalizado (SANTIAGO, 1994, p. 

226). 

 

 

Libâneo (1987) ressalta que muitos educadores, possivelmente a maioria deles, 

fundamentam a sua prática em fórmulas pedagógicas que se transformaram em senso comum, 

integrado por eles, durante a sua passagem pela escola ou passado por outros professores mais 

velhos de casa. 

Fonterrada (1993) investigou o cenário da música no Brasil desde 1971, levando em 

consideração as transformações estruturais que aconteceram com a educação musical nas 

escolas, e assim, constatou que ocorrem dois gêneros pedagógicos, segundo a autora, que é o 

tradicional e o alternativo. A linha pedagógica tradicional, “aproxima-se do modelo de 

educação tecnicista e tem por objetivo a formação de instrumentistas, cantores, compositores 

e/ou regentes” (FONTERRADA, 1993, p.78). Os professores que se inclinam por esse gênero 

pedagógico, afirmam que a música é direito apenas dos alunos “bem dotados musicalmente”, 

esses mesmos educadores trazem valores e metodologias de outros países sem pensar em uma 

adaptação para o ensino no Brasil, e assim, tendem a optar pelo passado, consequentemente, 

sofrendo dificuldades para seguir novas sugestões propostas para a sua área de atuação. A 

linha pedagógica alternativa, que é resultado da prática da Educação Artística, defende que a 

música é uma atividade que se aplica a todos, hipóteses filosóficas da “corrente pedagógica 
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ativa” da sustentação e apoio para essa prática, isto é, localizada na iniciativa e nos interesses 

dos educandos. 

Segundo Fonterrada (1993), a prática educacional da música foi introduzida a partir de 

um “modelo teórico naturalista”. A autora destaca a “ampliação do universo sonoro, 

expressão musical através da vivência e da experimentação livre, liberação das emoções, 

valorização do folclore e da música nacional” (FONTERRADA, 1993, p.79). 

Diante da discrepância no ensino musical contemporâneo, é indispensável que os 

cursos de graduação em música permaneçam vigilantes em relação a esses espaços de 

formação musical, assim também, que eles possam preparar os professores que preencham 

adequadamente os requisitos exigidos para que se possa dar aulas em espaços formais e não 

formais de ensino.  

 

 

 

2.3 O papel da musicalização na infância 

 

Entre todas as manifestações sociais do ser humano, a música sempre se fez presente, 

mesmo desde os tempos primórdios da humanidade. Schaeffner (1958) diz que antes até da 

descoberta do fogo, o homem primitivo se comunicava por meio de gestos e sons rítmicos, e 

assim sendo, o desenvolvimento da música foi fruto de inúmeras e longas vivencias sociais e 

individuais. Assim sendo, a criança começa a vivenciar o universo sonoro que a cerca ao 

nascer por meio dos sons executados pelos seres vivos e também pelos objetos. Desse modo, 

o recém-nascido entra em contato com a música por intermédio do acalanto da mãe, por 

contato com aparelhos sonoros, sons da natureza ou outros sons que serão vivenciados 

durante a sucessão dos dias. 

Segundo Ilari (2003) o primeiro contato do ser humano com a música é feito antes do 

nascimento, ela acontece ainda no útero. Ao ouvir o batimento cardíaco da mãe, mais 

compassado e mais lento que o seu, ainda como feto, o ser humano faz contato com um dos 

elementos essenciais da música, que é o ritmo. Desta maneira, o nosso primeiro contato com a 

música acontece ainda quando estamos no útero materno e vai além durante a nossa vida, na 

medida em que nós somos inseridos em práticas sociais e tradições culturais musicais que são 

produzidas pela humanidade. 

A musicalização infantil desenvolve em certo modo a oralidade, já que a música nesta 

fase é primordialmente oral. Quando observamos as crianças, entendemos que sempre quando 

se iniciam as atividades, elas só observam as canções, e assim, pouco a pouco, elas começam 
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a acompanhar o ritmo e a cantar os finais das frases. Dessa forma, são registradas as músicas 

em sua memória, primeiramente os vocalizando, e aos poucos, acrescentando seu repertório 

de palavras, e ampliando sua capacidade de expressão, quando elas imitam os gestos e as 

ações. 

Luria (1985) advoga que a obtenção de um sistema linguístico supõe a reorganização 

de todos os processos mentais da criança. Deste modo, a palavra começa a ser admitida como 

uma maneira excepcional, dando forma à atividade mental e aprimorando o reflexo da 

realidade, criando novas formas de memória, de imaginação, de pensamento e de ação. 

Segundo Kostiuk (2005, p. 21), o desenvolvimento da linguagem se compõe como fator 

efetivo para seu desenvolvimento psicointelectual. 

 

  

Os processos verbais adquiridos e dominados primeiro pela criança como 

atos sociais imediatamente tendentes à satisfação de determinada 

necessidade se convertem, com a continuação, na sua forma interior e 

exterior, em fatores importantes do desenvolvimento da percepção e 

imaginação, em instrumentos do pensamento e de toda a organização e 

regulação do seu comportamento. 

 

 

Assim, o ser humano estabelece como um ser único, e torna não só um produto do seu 

meio, mas agente ativo nesse ambiente.  

Para Luria (1991, p. 81), a formação da atividade consciente, esse modelo de códigos e 

significados, que é a linguagem, “[...] é o veículo mais importante do pensamento, que 

assegura a transição do sensorial ao racional na representação do mundo”. Seguindo esse 

raciocínio, podemos refletir que a música, como item mediador, vem somar para o 

desenvolvimento da comunicação verbal ao tolerar a auto-expressão da criança, de maneira 

natural e espontânea, instituindo-se em uma forma de linguagem.  

A linguagem, consequentemente, admite comunicar o conhecimento, os valores, os 

sentimentos, e o modo de pensar das pessoas de diversas culturas e épocas distintas aos 

outros. É por isso que ela conduz a mediação entre o individual e o social, em uma ação em 

que os dois se modifiquem. Com base nessa reflexão, podemos alegar que a musicalização na 

educação infantil tem como função principal não somente a formação de músicos, e sim, o 

desenvolvimento de um trabalho onde o objeto de estudo seja a própria música, necessários ao 

processo de desenvolvimento da criança, desde os sons de seu cotidiano até composições 

musicais. Assim, a educação musical infantil, contribui para a expressividade da criança pelas 
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manifestações e produções sonoras, movimentos corporais e rítmicos, e faz com que ela 

adquira uma leitura do ser individual e social, e dessa maneira, transforma as suas relações 

interpessoais. Finalmente, a musicalização na da educação infantil, quando trabalhada de 

forma lúdica e dinâmica, traz experiências significativas para as crianças. 

 

  

2.4 O ensino da flauta doce na licenciatura 

 

Os cursos de licenciatura em música demonstram que desde 1978, a flauta doce faz 

parte da formação pedagógico-musical do aluno através do decreto n. 2.154/78, de 5 de julho 

de 1978 (Barros, 2002). Desse modo, o aluno opta pela escolha dos instrumentos 

proporcionados pela instituição de ensino, que geralmente são teclado, flauta doce, violão, 

percussão, ou outros, e deverá ter aulas nesse instrumento por períodos que variam de três a 

quatro semestres ou durante todo o curso. Segundo ele, esse período “possibilita um relativo 

desenvolvimento instrumental para a atividade de ensino, uma vez que, quase sempre, os 

estudantes são músicos e já tocam outros instrumentos” (BARROS, 2002, p. 56). 

Segundo Stori (2008), além do desempenho no instrumento, os futuros professores 

devem também ter aulas de apreciação ou análise de repertório de músicas ocidental 

(medieval, renascença, barroco, clássico e romântico), composto especificamente para o 

instrumento, execução de peças para diversas formações de grupos de flauta doce, 

reconhecimento da família da flauta doce, cumprimento de apresentações públicas, e ainda, 

análise de métodos e materiais compostos para a flauta doce. 

Barros (2010), ressalta que o ensino em instrumentos nos cursos de licenciatura, 

caminha para a criação de um novo perfil para o aluno, onde ele não terá somente em sua 

formação, o mínimo de três ou quatro semestres de prática instrumental. A autora afirma que 

com a criação da reforma de 2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação em Música, os currículos das licenciaturas no país foram alterados. Na formação 

instrumental foi exigindo a efetivação de um trabalho com a flauta doce onde a qualidade seja 

superior. Ainda segundo Barros (2002, p. 6): 

  

 

No que se refere aos alunos de Licenciatura, muitas vezes sem experiência 

instrumental anterior, o estudo da flauta doce preenche lacunas através de 

vivências musicais significativas proporcionadas pelo repertório do 

instrumento. Ainda em relação a esses alunos, as discussões em sala de aula 
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têm contribuído para solucionar os problemas trazidos pelos mesmos, 

encontrados em suas atividades profissionais na escola. O esforço 

despendido na formação musical/instrumental dos alunos de Licenciatura da 

UFPE, sem dúvida aprimora o seu desempenho como educadores musicais, 

beneficiando diretamente os alunos das escolas fundamental e secundária 

num notável efeito multiplicador. O mesmo efeito ocorre em escolas 

especializadas [...].  

  

 

Segundo Paoliello (2007), os principais problemas que o professor de flauta doce 

enfrenta na universidade, são a sua associação restrita a imagem de instrumento de 

musicalização, de instrumento secundário ou ainda, como introdutório para o estudo de outros 

instrumentos, fazendo com que a flauta doce desempenhe um papel de segunda função, e 

assim, esses fatores colaboram para a desvalorização do aprendizado. Barros (2010) atribui 

aos professores de flauta doce nas universidades, a função de desconstruir essa desvalorização 

a qual a flauta doce tem sido submetida ao longo dos tempos pelos licenciados em formação, 

ou por próprios músicos, resgatando a admiração e o interesse pela flauta doce, além de “[...] 

fornecer a técnica instrumental e de fornecer material apropriado”. Paoliello (2007, p. 26) 

afirma que: 

 

 

[...] o conhecimento do instrumento em sua técnica, em sua música e em sua 

história, é fundamental para quem pretende utilizar o instrumento em suas 

aulas. O desconhecimento desta primeira função da flauta doce “função 

artística” compromete muito a possibilidade de uma segunda função na área 

da educação, criando um grande abismo entre as duas práticas quase como se 

fossem dois instrumentos distintos. Devemos lembrar que a técnica de flauta 

doce – quando ensinada corretamente nas salas de aula – é a mesma que foi 

consagrada no início do séc. XVIII, assim como os modelos das melhores 

flautas doces de plástico feitas atualmente e utilizadas nas escolas são 

baseados nas flautas do período barroco.  

 

 

  

Garcia (2003), assevera que além da execução prática no instrumento, faz-se 

necessário que o aluno também tenha aulas sobre aspectos histórico-sociais; da técnica de 

execução; da análise e da utilização de métodos variados para a flauta doce. Devido a essas 

ações seja fomentada no aluno uma fundamentação e contextualização do estudo nos cursos 

de licenciatura. Segundo Paoliello (2007), existe ainda outro problema grave no ensino de 

flauta doce, que é o despreparo das pessoas que lecionam flauta doce ou que acham que estão 

prontas para isso. 
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2.5 A flauta doce na musicalização e seu reflexo sociocultural 

  

A flauta doce possui duas características fundamentais que lhe foram dadas por Hunt 

(1981) a partir do séc. XX, que são a de instrumento artístico e de musicalização. Assim, a 

flauta doce atingiu possibilidades imensuráveis, tanto educacionais, no campo da 

performance, ou de pesquisas científicas, e isso elevou esse instrumento a uma esfera mais 

vasta a respeito da flauta doce, como afirma Barros (2010, p. 45), “Em toda parte, a opção 

pela flauta doce não mais representa apenas um acesso à música antiga, mas um veículo de 

expressão escolhido por suas capacidades e seus repertórios”. 

Barros (2010, p. 61), afirma a respeito da flauta doce no séc. XX em nosso país que: 

 

  
A flauta doce é considerada como um instrumento em progressão que, pouco 

a pouco, conquista um maior espaço e caminha em direção a um 

reconhecimento igual ao dos demais instrumentos, uma vez que ela serve 

muito bem à interpretação da música antiga, da música contemporânea, das 

músicas populares, da música de câmara, e às vezes, até mesmo à música 

orquestral. 

 

 

O emprego desse instrumento na musicalização infantil e adulta pode ser 

extremamente eficaz, se conduzido por profissionais de maneira eficiente. A flauta doce 

oferece uma vivência em um instrumento melódico, propicia uma relação com a leitura 

musical, instiga a curiosidade, curiosidade esta que está diretamente ligada as atividades de 

criação, facilita a evolução do sistema psicomotor das crianças, fazendo com que elas 

desenvolvam movimentos tanto com o lado direito do seu corpo quanto o seu lado esquerdo e 

por fim, ainda permite com que crianças e adultos possam criar conjuntos musicais, ativando 

e fomentando o interesse pela música, influenciando diretamente na capacidade de atenção e 

memorização, além de desenvolver as capacidades emocionais e racionais. 

Segundo Cuervo (2009), após refletir a respeito da criatividade, constatou que durante 

muito tempo, ela esteve diretamente relacionada a um dom, e não a algo que se aprende. 

Entretanto, Beineike (2003) defende que na década de 70, apareceram novas concepções que 

visavam alternativas perante o ensino de música nos moldes convencionais, ressaltado por 

uma aprendizagem pela descoberta, que poderia ser reprovada se não oferecesse um 

direcionamento objetivo, ou que não tivesse fases posteriores a fase exploratória aprofundada. 

Desse modo, o emprego da flauta doce na musicalização, pode favorecer a produção 

da criatividade, da exploração do instrumento, valorização das preferências musicais dos 
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educandos, quebrar paradigmas, e ainda construir uma afinidade que lhe possa permitir com 

que ele estabeleça uma relação de afeição pelo instrumento e pela música. 

 

  

Criatividade pode ser definida como a capacidade de inventar, criar, inovar. 

“Podemos pensá-la, também, como a capacidade para elaborar e 

compreender um conjunto de significados, seja por meio de conhecimento 

formal ou intuitivo” (CUERVO, 2009, p. 146).  

 

 

 

Cuervo (2009) ressalta que a flauta doce é um instrumento valioso para a 

musicalização, pelas suas potencialidades didáticas e artísticas, assim também, por se tratar de 

algo que não é um mero instrumento transitório para outro, e dessa maneira, o aluno e 

inserido no mundo da música através da flauta doce. O autor conduziu uma pesquisa a 

respeito da musicalidade na performance através da flauta doce, relacionando os principais 

pontos que elegem a flauta doce na musicalização. 

Segundo ele, a flauta doce é um instrumento que possibilita uma iniciação técnica 

simplificada, assim como a sua execução e memorização; pode naturalmente fazer parte de 

outros grupos de instrumentos, permitindo uma relação eficiente no ensino coletivo de 

instrumentos musicais; do ponto de vista pecuniário, a flauta doce possui um baixo custo de 

aquisição e manutenção; ela agrupa um numeroso repertório de grande valor artístico, de 

grandes compositores representados por grandes performers em flauta doce, servindo de 

ferramenta para aulas de apreciação musical; e ainda torna se o eixo de acesso as múltiplas 

culturas, períodos históricos e gêneros musicais. 

Cuervo (2009) aponta que a musicalização em nosso país, 

 

 

poderia abordar, de forma mais ampla e engajada, a potencialidade da flauta 

doce como instrumento musical, conectando seus valores didático, artístico e 

estético”. Essa convicção é balizada “à medida que refletimos sobre os 

estereótipos que a flauta doce carrega em sala de aula, entre estudantes e 

professores de música, como um instrumento limitado de capacidade 

expressiva e possuidor de sonoridade pobre (CUREVO, 2009, P. 23).   

  

 

A flauta doce também possui outro papel importante na musicalização, pois, através 

dela, pode-se trabalhar os relacionamentos interpessoais. A flauta doce é um instrumento que 
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possibilita aos alunos uma experiência musical riquíssima, uma integração social, e um 

desenvolvimento motor e educacional. 

Faria (2001) afirma que a socialização é uma ação significativa para o aprendizado, 

pois ela é responsável pela relação do aluno com o outro. Segundo o autor, as aulas de música 

dentro da escola fazem com que o ambiente se torne mais vivo e acolhedor, pois através das 

aulas de música, os alunos são cativados, e com isso, favorece a integração e a comunicação 

entre elas, desenvolvendo a socialização. 

 

 

A música como sempre esteve presente na vida dos seres humanos, ela 

também sempre está presente na escola para dar vida ao ambiente escolar e 

favorecer a socialização dos alunos, além de despertar neles o senso de 

criação e recreação (FARIA, 2001, p. 24). 

 

 

Dessa maneira, ainda segundo o autor, pode-se afirmar que o educador que utiliza a 

música como ferramenta na aprendizagem irá modificar consistentemente a sua sala de aula 

para um lugar de convívio agradável e prazeroso, e assim, a música irá auxiliar a socialização 

entre os alunos. Por meio da interação musical, os alunos se comunicam entre si, produzem 

melodias, trocam ideias e isso estabelece um instante de descontração e prazer. 

Cruvinel (2004) argumenta a respeito da função do professor de música na sociedade 

contemporânea, alegando que é fundamental que o educador reconheça as realidades sociais e 

culturais de seus alunos, para que ele possa sugerir metodologias e estratégias eficientes de 

ensino. A autora ainda recomenda que o professor saiba a respeito das diversas manifestações 

musicais contemporâneas e que ele entenda a situação social, econômica, cultural e política, 

para que ele possa trabalhar de modo a favorecer a transformação social. Beineke (2003), 

conclui que através da música, a criança desenvolve a socialização e a interação nas relações 

interpessoais, já que ela proporciona um desenvolvimento perceptivo, cultural, motor, afetivo, 

e ainda faz com que ela possa se sentir importante em seu ambiente. 

 

 

“Cada um contribui com a sua parte, com aquilo que já é capaz de fazer. 

Independentemente de se estar tocando algo mais simples ou mais complexo, 

a participação de todos é igualmente importante” (BEINEKE, 2003, p. 94). 
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Brasil (2001) descreve que a música continuamente permaneceu ligada as tradições e 

as culturas de cada época. Assim, pode-se afirmar que a música sempre esteve presente na 

vida das pessoas, pois, desde os primeiros anos de vida, as crianças recebem o contato da 

música através de seus pais e assim, começa o desenvolvimento da musicalização. 
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CAPÍTULO 3 – COLETA DE DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A revisão de literatura auxiliou para que fossem identificados os pontos positivos e 

negativos em relação ao ensino de flauta doce com crianças e adolescentes da cidade de 

Goiânia. Este capítulo está disposto em 6 tópicos: (3.1) quanto a preparação para a coleta; 

(3.2) quanto aos resultados; (3.2.1) quanto à formação musical e faixa etária do público alvo; 

(3.2.2) quanto às questões sobre aspectos sociais; (3.2.3) quanto às questões sobre aspectos 

profissionais e metodológicos; e (3.3) sobre as discussões. 

 

 

3.1 Preparação para a coleta 

 

A pesquisa de campo teve como amostra três professores de flauta doce, sendo que 

foram dois professores de escolas da rede pública de ensino da cidade de Goiânia e um 

professor de uma universidade pública também desta capital. Esses professores foram 

escolhidos pelo fato de possuírem experiência profissional, já que os mesmos lecionam há 

mais de três anos em suas respectivas unidades, e também por atuarem em contextos 

educacionais distintos, sendo que ambas as escolas da rede pública contam com alunos de 

uma faixa etária que vai de oito a onze anos, enquanto a instituição de nível superior possui 

estudantes adolescentes e adultos. Existem em Goiânia, várias instituições de ensino que 

possuem o ensino da flauta doce como instrumento musicalizador, performático, e algumas 

delas ainda contam com a formação de grupos e corais de flautas doces, contudo, devendo ao 

limitado tempo da atual pesquisa, foi preciso restringir as entrevistas a um grupo resumido de 

professores. 

A coleta de dados para a pesquisa foi desenvolvida através de entrevistas estruturadas 

onde foi garantido o anonimato, sendo utilizados pseudônimos para citar os professores 

participantes garantindo-se privacidade e confidência das informações. A somatória de todas 

as entrevistas totalizaram duas horas e três minutos. Foram elaboradas oito questões com base 

no público alvo, sobre aspectos sociais, e sobre aspectos profissionais e metodológicos.4 

 

 

                                                 
4 Entrevista com a professora Maria realizada em 14 de janeiro de 2016; entrevista com o professor João 
realizada em 22 de março de 2016; entrevista com a professora Ana realizada em 23 de março de 2016. 
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3.2 Resultados 

3.2.1 Formação musical e faixa etária dos participantes 

 

Em relação às questões gerais para os participantes, dois professores possuem 

Licenciatura em Música e outro, Licenciatura em Educação Artística com Habilitação em 

Música. Todos os educadores desenvolvem aulas coletivas e individuais em flauta doce. 

 

Quadro 1: Professores entrevistados 

Professor (a) Local onde leciona 

Maria Escola estadual da rede pública. 

João Universidade pública. 

Ana 
Escola de tempo integral da rede 

pública estadual. 

 

A professora Maria não possui formação superior em flauta doce. Esse instrumento fez 

parte de sua musicalização através do conservatório de música de Goiânia quando ela tinha 

seis anos. Logo após, Maria fez o curso superior em licenciatura em educação artística com 

habilitação em música e hoje, ela possui alunos que têm entre nove e onze anos de idade. 

O professor João teve o seu primeiro contato com a flauta doce aos oito anos de idade 

no Conservatório Alberto Nepomuceno em Fortaleza. João possui quatro títulos superiores em 

flauta doce, sendo duas graduações, uma no Brasil, onde cursou parte na UNICAMP em 

Campinas, São Paulo, em um curso de regência. Mais tarde, pediu transferência para a 

Faculdade Santa Marcelina, também em São Paulo, cursando o Bacharelado em flauta doce, e 

uma na Holanda, pelo Conservatório de Haia, onde João fez o bacharelado e a licenciatura em 

flauta doce, uma especialização e mestrado em flauta doce. 

João possui alunos adultos na instituição de ensino no qual ele leciona, e em projetos 

sociais e festivais nos quais ele é convidado a participar. O mesmo trabalha com crianças e 

adolescentes com faixa etária entre oito e dezessete anos. 

A professora Ana não possui formação musical e profissional em flauta doce. Ana teve 

seu contato inicial com a flauta doce dos seis aos nove anos de idade, na ocasião, para que 

Ana pudesse aprender flauta transversal, ela teria que antes, fazer aulas de flauta doce. A 

professora possui alunos que tem entre oito e onze anos. 
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3.2.2 - Questões sobre aspectos sociais 

 

Sobre os aspectos sociais, todos entrevistados afirmaram que o ensino de flauta doce 

traz consequências positivas para seus alunos, e que essa prática desenvolve o senso de 

companheirismo e de trabalho em equipe, fortalecendo os laços de amizade e contribuindo 

para o desenvolvimento social dos mesmos. 

 

Quadro 2: Materiais e diagnóstico dos recursos nas aulas 

Professor (a) 
Recursos oferecidos pela 

instituição 

Tipos de flauta 

utilizados 

Influência dos recursos 

disponibilizados pela 

escola 

Maria 

Flauta doce, teclado, 

instrumentos de percussão e 

sala de aula. 

Soprano/Germânica Positiva 

João 

Flautas doces: soprano, 

contralto, tenor e baixo 

(adquiridos pelos alunos), 

Livros e métodos 

(adquiridos pelo professor), 

e salas de aula. 

Soprano/Barroca, 

Contralto/Barroca, 

Tenor/Barroca, 

Baixo/Barroca 

Positiva e negativa 

Ana Flauta doce e sala de aula. Soprano/Germânica Positiva 

 

Para Maria, a respeito da flauta doce na formação pessoal do aluno, há certa rejeição 

pelos alunos mais velhos. Entretanto, quando eles tocam em apresentações, ou quando o 

repertório e conhecido por eles, os mesmos assumem uma postura diferente e a flauta doce 

começa a ter uma aceitação. Já com os alunos mais novos, a entrevistada afirmou que não 

existe essa resistência. A professora conta ainda que a escola onde trabalha, conta recursos 

necessários para a utilização das aulas como: sala de aula, flautas doces soprano da marca 

Yamaha de digitação Germânica e teclado, e que os recursos influenciam positivamente no 

desenvolvimento de sua aula. Maria assegura ainda que o instrumento usado por ela em suas 

aulas não é o ideal para uma boa musicalização, e que a educadora deve flexibilizar para que 

suas aulas aconteçam independente do instrumento utilizado. A interação entre seus alunos 

ocorre através do ensino coletivo de flauta doce, onde eles vivenciam e trocam experiências 

entre si. 

João acredita que o ensino em grupo influi significativamente na formação do aluno, já 

que dessa maneira ele passa a trabalhar em conjunto, a ouvir um ao outro, e que há momentos 

de interferência e de retração. O educador trabalha com o quarteto básico de flautas doces, 

que são as flautas: soprano, contralto, tenor e baixo. Segundo o professor, existem duas 

dificuldades a respeito dos recursos necessários para um bom desenvolvimento de suas aulas. 
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O primeiro é a aquisição de flautas doces por parte dos alunos, já que esses possuem um certo 

desinteresse pelo instrumento, e o segundo é a falta de material para flautas doces como 

métodos e livros. Em relação à infraestrutura, João conta com uma excelente estrutura física 

na unidade onde leciona. 

O professor João também ressalta a importância de um professor efetivo na instituição 

onde leciona, para que os alunos obtenham uma perspectiva de uma continuidade e assim, 

possam pensar em um curso a longo prazo. Segundo o educador, existe ainda um outro fator 

negativo em relação a instituição, que é a de não oferecer graduações em determinados 

instrumentos, fazendo com que esses alunos optem por se inscrever em flauta doce como 

instrumento obrigatório. João trabalha com flautas de dedilhado barroco, já que as flautas de 

dedilhado germânico, apresentam problemas de afinação. Para o educador, existem ainda uma 

certa dificuldade da assimilação do instrumento no corpo, da maneira correta de colocar os 

dedos, e de achar os dedilhados, por esse motivo, é dado muita atenção a esse processo. 

A professora Ana assevera que a educação musical através da flauta doce interfere 

diretamente na formação pessoal do aluno, por se tratar de uma ferramenta de alcance maior 

do que as demais disciplinas do currículo escolar. Para a educadora, essa é a sua maior 

realização, pois ao invés do aluno envolver-se em algo ilícito, o educando estará praticando 

música em seu instrumento. A educadora afirmou que possui um bom material, entretanto há 

um problema referente a presença todos os seus alunos constantemente, devido aos horários 

disponibilizados pela Escola de Tempo Integral, e que ela iria adequar os horários dos seus 

alunos para que ficasse igual ao horário da banda de música da escola, e assim, a professora 

acredita que esse problema iria se solucionar. 

Ana trabalha com as flautas soprano de digitação germânica, mesmo sabendo que ela 

possui vários problemas de afinação. A entrevistada assegura que existe uma afinidade com o 

instrumento, e que foi musicalizada através da mesma. A professora não vê diferença no 

ensino em relação a flauta doce de dedilhado barroco, e que seus alunos não sentem 

dificuldade com esse tipo de instrumento utilizado por ela em suas aulas, já que esses 

educandos se sentem muito felizes com o que eles executam na flauta doce. A interação entre 

seus alunos acontece quando um educando com maior desenvoltura no instrumento, contribui 

para o aprendizado de um outro aluno com maior dificuldade. Desse modo, ao compartilhar 

experiências, o grupo se une e os resultados são efetivamente ampliados. 

 

 

 



48 

  

3.2.3 Questões sobre aspectos profissionais e metodológicos 

 

Sobre os aspectos profissionais e metodológicos no ensino da flauta doce, os 

educadores apontam que existem alguns obstáculos para que a qualidade no ensino da flauta 

doce em suas instituições aconteça de uma maneira eficiente. A seguir será apontado os 

relatos a respeito do planejamento curricular, estilos musicais abordados, e as maiores 

dificuldades nas aulas de flauta doce. 

 

Quadro 3: Planejamento curricular, estilos musicais e dificuldades encontradas no 

ensino de flauta doce 

Professor (a) 

Planejamento curricular 

em flauta doce por parte 

da instituição 

Estilos musicais 

abordados nas aulas 

Maiores dificuldades 

nas aulas de flauta doce 

Maria Sim 
Músicas populares e 

eruditas 

Coordenação motora e 

visual; 

Heterogeneidade na sala 

de aula; 

Falta do instrumento para 

que o aluno possa estudar 

em casa; 

Falta de apoio dos pais 

para que o aluno possa 

estudar em casa; 

Convencer a instituição 

que o aluno precisa de 

um instrumento para 

estudar em casa 

João Sim 

Fontes diversas e 

repertórios 

folclóricos 

Gerar interesse, 

Valoração do 

instrumento, e a 

Criação de referência 

dentro do curso. 

Ana Não 

Repertório segundo a 

realidade social e da 

vivência de seus 

alunos 

Ansiedade dos alunos; 

Falta de dinâmica de 

organização de horários 

na Escola de Tempo 

Integral. 

 

A professora Maria afirma que na escola onde leciona existe um planejamento 

curricular para o ensino de flauta doce, contudo, esse planejamento não existia na escola, ele 

foi construído pela educadora de acordo com o que ela ia aplicando em suas aulas. Sua parte 

teórica em relação ao ensino do instrumento foi retirada de acordo com a prática executada 

por seus alunos, os mesmos trazem algumas ideias para as aulas e a professora aplica depois a 

escrita musical. A educadora trabalha com a leitura musical fazendo com que os seus alunos 
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leiam os nomes das notas através da leitura métrica, os ensina a cantar e a fazer a digitação na 

flauta doce, depois a cantar fazendo as articulações e por fim, tocando no instrumento. 

A professora relatou ainda que os seus alunos fazem música coletivamente, e que os 

seus estilos musicais para as aulas são variados e elaborados segundo temas folclóricos ou 

comemorativos. Os seus alunos executam as músicas propostas pela educadora e também 

sugerem alguns temas, logo após, é feita uma contextualização histórica a respeito dessas 

músicas. Os repertórios contemplam marchinhas de carnaval, músicas para a data 

comemorativa do dia das mães, Asa Branca, de Luiz Gonzaga, músicas clássicas, de rádio, e 

cantigas de roda. A professora faz com que as crianças menores cantem as canções, enquanto 

as maiores toquem percussão e flauta doce. 

Maria afirma que as maiores dificuldades em relação às aulas de flauta doce são: 1) 

coordenação motora e visual; 2) a falta do instrumento para treinar em casa; 3) os alunos 

possuem o instrumento, entretanto, os pais que em muitas vezes não deixam os seus filhos 

treinarem em casa; 4) a heterogeneidade na sala de aula; e, 5) convencer a direção da 

instituição que o aluno precisa de um instrumento para que ele possa estudar em casa. A 

professora nivela os alunos que possuem maior dificuldade, com os que desenvolvem mais 

rápido nas aulas de flauta doce, fazendo com que os alunos adiantados a auxilie no ensino dos 

que se desenvolvem mais lentamente. Quando algumas crianças apresentam muita dificuldade 

para executar determinadas músicas, a educadora as colocam para apresentar com uma turma 

anterior, no entanto, sem que a criança perceba que é por que ela não está conseguindo tocar 

com aquela turma. 

João advoga que existe um planejamento curricular para o ensino de flauta doce na 

instituição em que ele leciona, que a cada semestre é feito um plano de aula, e que eles são 

flexíveis, para que o professor possa escolher o seu material de acordo com a necessidade do 

aluno. Para o educador, em um ensino coletivo, as facilidades e dificuldades são distintas, e 

por esse motivo, o entrevistado nivela os seus alunos através de repertórios variados, e assim, 

ele mescla esses exercícios coletivos com ações individualizadas. Existem alunos que tem 

muita facilidade com dedilhado e pouca destreza com articulação, o professor tem que ser 

capaz de diagnosticar e fornecer um material que se adeque a necessidade daquele indivíduo. 

Em relação à teoria/prática, o professor afirma que é muito importante que se estabeleça 

cotidianamente o conhecimento que se está desenvolvendo em sala de aula, com o seu uso na 

prática pedagógica. O educador relaciona respiração com afinação e qualidade de som, 

concerto de Vivaldi, aspectos de virtuosidade, técnicas contemporâneas para performance, 

para formar educadores musicais. 
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O entrevistado aponta um problema em suas aulas coletivas, que é a falta de 

compromisso dos alunos de não se prepararem para as aulas de flauta doce. O educador faz 

menos músicas em conjunto do que gostaria, pelo fato de passar para os seus alunos 

determinados repertórios, esperando que na próxima aula a leitura esteja resolvida e isso não 

acontece. O professor assevera que sempre tem que voltar a trabalhar a leitura e isso o 

impossibilita de trabalhar a prática de conjunto, questões musicais, de expressão e de 

articulação. Uma outra dificuldade apontada, é a passagem da flauta soprano (em Dó) para a 

flauta contralto (em Fá), pela diferença de leitura, considerando que a flauta doce não é um 

instrumento transpositor. Sobre a interação com os alunos, o entrevistado descreve que como 

sua turma, com exceção dos casos de reprovação, ficam juntas quatro anos, existe ali, uma 

interação continua ao longo do curso. Na primeira aula, o professor se apresenta e pede para 

que os seus alunos também se apresentem. A partir desse momento, João começa a conhecer 

quem é mais tranquilo, aguerrido, interessado ou desinteressado, assim, ele passa a traçar um 

perfil desse aluno para que ele possa se relacionar. 

O entrevistado assinala que fontes diversas, e repertórios folclóricos são muito 

interessantes para ele, entretanto, existe certa resistência por parte dos alunos ligados a fatores 

religiosos, e isso faz com que certas peças do folclore brasileiro que citam Iemanjá, não sejam 

aceitas por determinados alunos. Cria exercícios coletivos, para que o aluno se sinta mais 

tranquilo para absorver aquela determinada técnica ou exercício, e também mescla exercícios 

coletivos com ações individualizadas. Para o educador, gerar interesse, valoração do 

instrumento, e a criação de referência dentro do curso, que é quando os calouros veem os 

veteranos tocando coisas mais consistentes e isso se torna uma referência para ele, são os 

desafios mais importantes. 

Ana apontou que não existe na escola onde ela leciona, um planejamento curricular em 

flauta doce, e que ela dispõe de uma série de métodos para o ensino desse instrumento. Em 

relação à teoria/prática, a professora trabalha em primeiro momento, despertando a 

curiosidade que os seus alunos têm pela flauta doce, e logo após, a velocidade e a pressão do 

ar no instrumento. Em suas aulas coletivas de flauta doce, trabalha a partir da realidade social 

e da vivência de seus alunos em relação a escolha do repertório, partindo da premissa que a 

partir da realidade social de seus alunos, a entrevistada alcança êxito ao inserir uma outra, ao 

invés de apenas impor a eles. Ressalta que possui turmas grandes e que seus alunos ficam 

ansiosos para tocar, enquanto ela está corrigindo um aluno individualmente, os outros estão 

tocando e isso faz com que as suas aulas fiquem estressantes. 
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A professora Ana pede para que o aluno que possui maior facilidade, a ajude a ensinar 

aqueles alunos que tem maiores dificuldades em flauta doce, enquanto realiza um atendimento 

individualizado, fazendo com que essas diferenças de aprendizado sejam minimizadas. Para a 

professora, o principal desafio encontrado por ela no ensino de flauta doce, é a falta de 

dinâmica de organização de horários na Escola de Tempo Integral. 

 

 

3.3 Discussões 

 

Os três professores entrevistados relataram que a educação musical através da flauta 

doce influencia positivamente na formação pessoal do aluno, sobretudo, no ensino coletivo 

que propicia a interação entre os alunos, compartilhando experiências, e, apresentando 

resultados efetivamente ampliados. Neste sentido, autores como Cruvinel (2005), Coelho 

(2004) e Tourinho (2003) também confirmam a eficácia do ensino coletivo na educação 

musical, e para além, afirmam o desenvolvimento de aspectos como autonomia, motivação, 

satisfação e concentração.  

 Cruvinel (2005) assegura que por meio da educação musical através do ensino 

coletivo é desenvolvida a autonomia, o senso crítico pessoal, a competição saudável que nasce 

no grupo, e passam a exibir um maior comprometimento, ampliando as relações sociais e 

gerando uma postura mais ativa. Coelho (2004) assinala que esse modelo de ensino é ideal 

para a iniciação musical e que gera satisfação, motivação e entusiasmo tanto no aluno quanto 

no professor. Tourinho (2003) diz que esse formato de ensino propicia a melhora em aspectos 

como a concentração e satisfação pessoal, assim, o aluno se impõe perante o grupo exibindo 

as suas dificuldades, evidenciando suas preferências, indicando alternativas, opinando e 

decidindo a realização dos arranjos sugeridos pelo professor. 

Em relação aos recursos necessários para a realização de suas aulas, os três professores 

indicaram que contam com bons recursos materiais e estrutura física para a realização de suas 

aulas. Em relação ao instrumento utilizado para a musicalização de seus alunos, o professor 

João trabalha com o quarteto básico de flautas doces de dedilhado barroco, e as educadoras 

Maria e Ana, com as flautas soprano de dedilhado germânica. O’kelly (1990), Hunt (1997) e 

Lander (2007) ressaltam os grandes problemas gerados pelos problemas de afinação das 

flautas germânicas.  

Para Maria, existe uma resistência inicial por parte dos seus alunos mais velhos, e que 

deixa de existir a partir do momento que começam a tocar em apresentações ou quando eles 
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ensaiam repertórios conhecidos por eles. Segundo Tourinho (1993) e Torres (2003), o 

repertório na educação e o tratamento que lhe é conferido devem ser escolhidos, para que não 

resulte em uma resistência por parte do aluno. O professor deve eleger a escolha do repertório 

de maneira responsável, assim também, como selecionar e legitimar as suas escolhas, até 

mesmo, justificar de que maneira esse repertório será empregado. Fireman (2007) destaca que 

a escolha do repertório está diretamente ligada as vivências do professor, através de suas 

experiências pessoais. Cuervo (2009) relata em sua experiência na construção de um 

repertório, em um grupo denominado Orquestra de Flautas Doces, de uma escola pública de 

ensino fundamental em Porto Alegre, que ele foi construído através de pedidos dos alunos, e 

que isso integrava todo um planejamento geral do colégio. 

O professor João possui duas dificuldades que são a falta de material, como métodos e 

livros para flauta doce e o desinteresse de alguns alunos para adquirir o instrumento. Santos 

(1994) assevera que o educador musical reproduz exercícios retirados de métodos, com a 

finalidade de facilitar o desenvolvimento do conhecimento de fundamentos significativos da 

linguagem musical. O entrevistado afirma ainda que é importante que a instituição de nível 

superior, possa oferecer graduações em determinados instrumentos, para que os licenciandos 

que os praticam, não fiquem restritos apenas à flauta doce como instrumento de formação 

superior em música. Segundo Paoliello (2007), os principais problemas que o professor de 

flauta doce enfrenta na universidade, são a sua associação restrita a imagem de instrumento de 

musicalização, de instrumento secundário ou ainda, como introdutório para o estudo de outros 

instrumentos, fazendo com que a flauta doce desempenhe um papel de segunda função, e 

assim, esses fatores colaboram para a desvalorização do aprendizado. Ana concluiu que 

enfrenta problemas com os horários disponibilizados pela escola, fazendo com que parte de 

seus alunos não possam estar presentes em todas as suas aulas, trazendo prejuízo para o 

processo de aprendizagem.  

Maria alega que há um planejamento curricular para o ensino de flauta doce que foi 

preparado de acordo com que a educadora aplicava em suas aulas. João assevera que também 

possui um planejamento curricular em sua instituição de ensino e que a cada semestre, é 

elaborado um plano de aula flexível, para que o professor possa escolher o seu material de 

acordo com a necessidade do aluno. Ana afirma que não existe um planejamento curricular 

para o ensino de flauta doce. Libâneo (1994), assegura que visando a indispensabilidade e a 

importância da atuação do planejamento escolar, como consequência da ação do professor, 

deve ter clareza da sua importância, para que possa lograr êxito em seus objetivos com o 

propósito de constituir propostas e recursos metodológicos. Swanwick (1982) aconselha uma 
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elaboração curricular com fundamentos e procedimentos definidos, e que desse modo, aluno e 

professor compartilhem da descoberta. Segundo Fusari e Ferraz (1993), quando os exercícios 

ou atividades teóricas e práticas são propostas, necessita-se analisar uma reciprocidade 

permanente com a evolução das capacidades e habilidades artísticas e estéticas que estão 

sendo desenvolvidas. Desse modo, o professor consegue estabelecer exercícios e atividades 

em busca de respostas para dificuldades em arte, refletido segundo a realidade dos alunos. 

Maria aplica a parte teórica em suas aulas de flauta doce de acordo com as práticas 

executadas por seus alunos, onde os mesmos trazem algumas ideias e logo após, a professora 

aplica à escrita musical. A educadora trabalha com a leitura musical fazendo com que os seus 

alunos leiam os nomes das notas através da leitura métrica, os ensina a cantar e a fazer a 

digitação na flauta doce, depois a cantar fazendo as articulações, e por fim, tocando no 

instrumento. João assevera que as dificuldades são distintas e inerentes ao dedilhado e à pouca 

destreza com a articulação no instrumento. O entrevistado afirmou que é crucial que se 

estabeleça cotidianamente o conhecimento que se está desenvolvendo em sala de aula, com o 

seu uso na prática pedagógica. O professor relaciona respiração com afinação e qualidade de 

som, e aspectos de virtuosidade, técnicas contemporâneas para formar educadores musicais. 

Ana, em relação a teoria/prática, afirma que trabalha em um primeiro momento, despertando a 

curiosidade que os seus alunos têm pela flauta doce, e logo após, a velocidade e a pressão do 

ar no instrumento, se utilizando de métodos em flauta doce que ela dispõe. 

Oliveira (1998) diz que os exercícios e músicas precisam apreciar as tonalidades mais 

fáceis de serem executadas no instrumento. Para ele, antes dos alunos executarem os 

exercícios, eles devem cantar de modo com que as velocidades e dinâmicas sejam diferentes, 

fazendo com que a dificuldade técnica e os elementos musicais sejam adicionados 

gradativamente. Galindo (2000) recomenda a realização dos exercícios em uníssono e em 

seguida em cânone. Ele indica ainda que os alunos possam desenvolver atividades lúdicas, 

logo nas primeiras aulas para que eles possam se desinibir e relaxar fazendo com que haja um 

ganho no desempenho das músicas. Libâneo (1987) ressalta que muitos educadores, 

possivelmente a maioria deles, fundamentam a sua prática em fórmulas pedagógicas que se 

transformaram em senso comum, integrado por eles, durante a sua passagem pela escola ou 

passado por outros professores mais velhos de casa. Paoliello (2007) afirma que as técnicas da 

flauta doce ensinadas pelos professores devem ser as mesmas que eram aplicadas no início do 

séc. XVIII. 

Todos os entrevistados afirmaram que seus alunos fazem música coletivamente. 

Segundo Montandon (2006), Tourinho (2004), Cruvinel (2005), Coelho (2004), e Oliveira 
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(1998), as aulas coletivas são excelentes possibilidades para que os alunos possam aprender 

música tocando instrumentos e que nunca deverá substituir as aulas individuais. 

Maria utiliza variados estilos musicais segundo temas folclóricos em suas aulas, logo 

após, a professora faz uma contextualização histórica para os seus alunos. João emprega 

fontes diversas, e músicas folclóricas. Ana trabalha os estilos musicais a partir das realidades 

sociais e da vivência de seus alunos, partindo da premissa que a partir da realidade social de 

seus alunos, a entrevistada alcança êxito ao inserir outros exercícios ou músicas, ao invés de 

apenas impor a eles. Coelho (2004), e Cruvinel (2004), ressaltam que necessita considerar na 

elaboração de projetos ou aulas, o contexto sócio cultural em que a prática musical esteja 

implantada. Garcia (2003) assevera que além da execução prática no instrumento, faz-se 

necessário que o aluno também tenha aulas sobre aspectos histórico-sociais; da técnica de 

execução; da análise e da utilização de métodos variados para a flauta doce. 

Maria afirmou que suas maiores dificuldades são a falta do instrumento para treinar 

em casa por parte dos alunos, ou quando estes possuem, seus pais não os deixam treinar em 

casa; heterogeneidade na sala de aula; e convencer a instituição que o aluno necessita de um 

instrumento para que ele possa estudar em casa. Segundo João, a falta de compromisso dos 

alunos de não se prepararem para as aulas de flauta doce, faz com que ele sempre tenha que 

voltar a trabalhar com a leitura, e isso o impossibilitam de trabalhar à prática de conjunto, 

questões musicais, de expressão e articulação. Ana aponta que os principais problemas 

encontrados para o ensino de flauta doce são: 1) a de possuir turmas grandes fazendo com que 

seus alunos fiquem ansiosos para tocar enquanto ela corrige outros alunos individualmente, e 

isso faz com que suas aulas fiquem estressantes; 2) a falta de dinâmica de organização de 

horários da Escola de Tempo Integral. 

Tourinho (2008) alega que em aulas coletivas ou individuais, a interação e a auto-

observação são indispensáveis. Suzuki, (1981) afirma que o envolvimento constante da 

criança no meio musical é de completa responsabilidade dos pais, e ainda assevera que a 

facilidade é fruto do treino e da repetição do mesmo evento até que ela seja considerada 

natural, simples e fácil, assim que ela estiver devidamente estabelecida (SUZUKI, 1983). 

Segundo Paoliello (2007), os principais problemas que o professor de flauta doce enfrenta na 

universidade, são a sua associação restrita a imagem de instrumento de musicalização, de 

instrumento secundário ou ainda, como introdutório para o estudo de outros instrumentos, 

fazendo com que a flauta doce desempenhe um papel de segunda função, e assim, esses 

fatores colaboram para a desvalorização do aprendizado. Barros (2010) atribui aos professores 

de flauta doce nas universidades, a função de desconstruir essa desvalorização a qual a flauta 



55 

  

doce tem sido submetida ao longo dos tempos pelos licenciados em formação, ou por próprios 

músicos, resgatando a admiração e o interesse pela flauta doce. 

As entrevistadas Maria e Ana nivelam os seus alunos que possuem maior dificuldade 

com os que desenvolvem mais rápido nas aulas de flauta doce fazendo com que esses 

educandos adiantados as auxiliem no ensino dos que se desenvolvem lentamente, enquanto as 

educadoras realizam atendimentos individualizados, fazendo com que essas diferenças de 

aprendizado sejam minimizadas. Para o professor João, esse problema é solucionado através 

de repertórios variados, de maneira com que os exercícios coletivos sejam mesclados com 

ações individualizadas. 

Montandon (2004) afirma que no ensino coletivo, o professor deverá estar atento ao 

que ele quer com a sua aula em grupo, e assim, após refletir a respeito da importância, do 

papel e dos objetivos do ensino de instrumento para o grupo, é que o professor passa a 

ampliar bons modelos de aula. O educador deve ter clareza a respeito dos objetivos e 

procedimentos metodológicos empregados. Galindo (2000) advoga que o professor necessita 

perceber como anda a condição musical de seus alunos, focando atenção naqueles que tem 

maiores dificuldades assim como os que têm facilidades. Segundo o autor, é indispensável 

que o educador permaneça atento aos raros casos de alunos dotados, para que ele possa 

conduzir as suas aulas de modo a prestar uma orientação individual antes do tempo previsto, e 

ainda, permanecer atento ao ponto de saturação da turma, para que ele possa conduzir da 

melhor maneira as atividades didáticas. Moraes (1997) aponta as seguintes capacidades como 

pré-requisitos fundamentais para que a aula coletiva possa ser conduzida de uma boa maneira: 

dinamismo, liderança, sensibilidade, competência social refinada, e habilidade de se 

comunicar de forma clara e adequada. Oliveira (1993) conclui que a partir da intervenção ou 

da ajuda de todos os componentes do grupo, o aluno se desenvolve de uma forma muito eficaz 

e ainda são mediados por todas as modalidades imagináveis de interação social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através desse trabalho, buscou-se compreender quais seriam as metodologias para o 

emprego da flauta doce na musicalização de crianças e adolescentes na cidade de Goiânia, e 

as dificuldades impostas pelo instrumento na iniciação musical dos mesmos. Foi possível 

notar que prevalece o ensino de flauta doce em aulas coletivas em todas as instituições 

pesquisadas, e que as mesmas trabalham com estilos musicais variados. No entanto, alguns 

professores apontam que existe uma escassez de literatura para a flauta doce, por se tratar de 

um instrumento desprovido de registros que tratem de análises metodológicas, de repertório 

original e histórico no Brasil, mesmo se tratando de um instrumento que está presente em boa 

parte das salas de aula, escolas de música, e em projetos de musicalização do nosso país. 

Foi observado que em algumas instituições de ensino público de Goiânia, existe uma 

ausência de metodologia quanto à abordagem da técnica do instrumento, e que as mesmas 

utilizam a flauta doce de digitação germânica para a realização das aulas, mesmo que alguns 

professores concordem que o instrumento possui graves problemas de afinação, fazendo com 

que o ensino da flauta doce aconteça de uma forma equivocada. Contudo, todos os educadores 

asseguraram que existem problemas distintos e alguns desafios inerentes de uma falta de 

interesse dos alunos ou dos pais destes pelo instrumento, falta do instrumento para os estudos 

em casa, a heterogeneidade dos educandos, e a falta de controle dos alunos em sala de aula. 

Os entrevistados foram unânimes ao apontarem que possuem bons recursos materiais e 

estrutura física para as suas aulas. Essas afirmativas indicam uma estrutura mínima para que 

se possa realizar uma educação musical em flauta doce. Em relação aos aspectos sociais, foi 

constatado que o ensino da flauta doce contribui positivamente nas relações interpessoais, 

favorecendo uma experiência enriquecedora, transformando significativamente a vida desses 

indivíduos e consolidando valores que os alunos levarão em toda a sua existência. 

A flauta doce merece ser reconhecida como instrumento performático e de iniciação 

musical. Desta forma, em seu aprendizado, necessita que se considere todos os cuidados e 

técnicas necessárias para a sua adequada utilização. O professor é também responsável por 

ensinar seguindo um planejamento, empregando repertórios com base em arranjos, 

composições, ou adaptações para o efetivo resultado no ensino do instrumento. 
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APÊNDICE A 

 

Roteiro da entrevista 

 
Premissas: os professores não possuem uma metodologia de ensino única, falta 

princípios metodológicos e conhecimentos técnicos de flauta doce. 

 

Perguntas: qual é a metodologia empregada no ensino de flauta doce nas escolas 

de Goiânia? 

 

Perfil da escola – onde é escola; qual a condição social dos alunos (perguntar 

informalmente) perfil da escola. 

 

Questões gerais de público alvo 

 

1. Qual a sua formação musical e profissional em flauta doce? Qual a faixa etária dos 

seus alunos? 

 

Questões sobre aspectos sociais 

 

2. Para você, de que forma a educação musical, através da flauta doce, interfere na 

formação pessoal do aluno? 

 

3. Você conta todos os recursos necessários para a realização das aulas? Alguns desses 

recursos influem no desenvolvimento de sua aula? Quais tipos e de flauta doce você trabalha 

em sala de aula? Em sua opinião, qual a importância do instrumento utilizado? Seus alunos 

sentem dificuldades com esse tipo de flauta utilizado em suas aulas? 

 

4. Alguns desses recursos influem no desenvolvimento de sua aula? 

 

5. Como você percebe que acontece a interação entre seus alunos? 

 

Questões sobre aspectos profissionais e metodológicos 

 

6. Nessa escola, existe um planejamento curricular para o ensino de flauta doce? Quais 

os aspectos técnicos abordados em sua aula, como eles são distribuídos no currículo musical e 

como se dá a relação teoria/prática em suas aulas? 

 

7. Os alunos fazem música coletivamente? De que maneira isso acontece e quais são 

os estilos musicais abordados em suas aulas? Eles contemplam o repertório social e cultural 

desses adolescentes? De que maneira? 

 

8. Quais são as maiores dificuldades dos seus alunos em relação as aulas com a flauta 

doce? Como você faz para nivelar os alunos que se desenvolvem mais rápido dos alunos que 

possuem maior dificuldade? Para você, quais são os principais desafios encontrados pelo 

professor de flauta doce? 
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APÊNDICE B 
  

Transcrição das Entrevistas 

 

ENTREVISTA COM A PROFESSORA MARIA 

 
1. Qual a sua formação musical e profissional em flauta doce? Qual a faixa etária 

dos seus alunos? 

 

Formação profissional em flauta doce, eu estudo de curiosa. Eu entrei no conservatório 

de Goiânia com seis anos, e fui alfabetizada por meio da flauta doce, por que eles não davam 

a teoria em separado, era teoria aplicada, então a gente aprendia a ler já fazendo na flauta 

doce. Eu fiz o conservatório até o curso técnico, depois eu passei no vestibular, fiz o curso 

superior em licenciatura em educação artística com habilitação em música e ai eu comecei a 

dar aula e comecei a instintivamente utilizar a flauta doce e ensinar os meninos a lerem no 

sentido de não estar utilizando a teoria desvinculada da pratica. Depois disso eu comecei a ter 

interesse em aperfeiçoar na flauta doce, mas aqui em Goiânia na época não tinha a graduação 

em flauta doce, e agora que já tem, que está no profissional, fica mais complicado, eu tenho 

filhos, sou separada, então eu cuido sozinha deles e dos empregos, é mais complicado estar 

estudando em paralelo. Eu tenho intenção ainda de fazer realmente bacharelado em flauta 

doce ou licenciatura pra aprimorar a técnica, mas eu estou sempre buscando, fazendo esses 

cursos extracurriculares, seminários sobre a flauta doce, e já fiz do método Suzuki, eu já fiz 

com a professora Cristiane, e ai eu estudo então assim a formação específica em flauta doce a 

que eu tenho é a do conservatório, eu não sei dizer qual era a formação da minha professora, e 

depois que eu comecei a dar aula eu senti a necessidade de estudar mas eu nunca consegui 

estudar, fazer o curso mesmo de bacharelado ou de licenciatura em flauta, primeiro por que 

aqui não tinha, agora já tem, não tenho mais essa desculpa e segundo por que ainda falta 

tempo e você acaba correndo atrás de outras coisas por causa do seu próprio plano de carreira 

e das outras necessidades da profissão. Ainda não deu tempo mas eu estou sempre buscando 

me aperfeiçoar, eu não fiquei parada, eu tenho vários livros, já fiz Sopro Novo, já fiz o 

Suzuki, estou querendo fazer o livro 1 agora, eu fiz só a filosofia e eles têm uma graduação 

própria deles, mas sempre eu estou lendo sobre técnica, sobre postura, sobre afinação, técnica 

estendidas, e sempre estudando por conta própria de forma a não estar ensinando os alunos de 

qualquer jeito, pra que eles não peguem vícios e essas coisas. 

O que eu estou trabalhando agora, são os alunos do 3º e 4º Ano, então eles têm entre 

nove e onze anos. Eu já trabalhei com maiores também, mas atualmente é essa faixa etária 

que eu tenho trabalhado. 

 

2. Para você, de que forma a educação musical, através da flauta doce, interfere 

na formação pessoal do aluno? 

 

O que eu percebo é que em todas as faixas etárias, que eu já trabalhei com os maiores 

também, quando eles vão pra uma aula de música, o que eles querem é tocar, e quando eles 

pensam em tocar, eles pensam em um instrumento, então a flauta doce é um instrumento de 

mais fácil aquisição para os alunos, de uma manutenção mais fácil, e que traz um resultado 

sonoro mais imediato. É lógico que a gente tem que trabalhar toda a questão de afinação, de 

postura, mas é na primeira aula eles conseguem tocar uma música de uma nota só. Eu toco 

sempre com acompanhamento de teclado, então eles têm aquela sensação de que eles estão 

tocando mesmo música de verdade, não é só brincando, então pra eles, eu vejo uma resposta 

muito boa, nesse sentido, eles estão sempre interessados em aprender mais, ai traz uma 
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música... – Professora, a gente quer tocar essa daqui! Ai eu concilio com que eu tenho em 

ideal de fazer que é para aperfeiçoar a técnica, digitação, eu concilio o repertório que eles 

trazem, eu vou ensinando por repetição enquanto o gradativo, o fácil que eu vou trazendo para 

ensinar os conteúdos teóricos e eu vou trabalhando as duas coisas paralelas, tentando agradar 

a gregos e troianos, fazendo o que eles querem e também o que eles precisam. O que eu 

percebi foi assim, os mais velhos, as vezes eles encara a flauta doce como um brinquedo, um 

brinquedo de criança, por que no Brasil e pelo o que eu tenho estudado e lido, parece que no 

mundo todo a flauta doce acabou caindo nessa história por que se vende como brinquedo 

mesmo no 1,99, chinereco, e tal, então os mais velhos tiveram mais resistência quando a gente 

trabalhou flauta doce, mas a partir do momento que a gente fez uma apresentação com a flauta 

doce tocando um repertório com músicas de cinema, um repertório muito conhecido por eles 

desses filmes que estão na onda ai, ai eles mudaram a chave e começaram a assumir a flauta 

doce de uma forma diferente, com uma ótica diferente, e a aula mudou total, depois da 

apresentação os alunos passaram a semana inteira falando da flauta doce, o assunto era só 

flauta doce e os pequenininhos já chegam querendo tocar flauta doce, então os menores não 

tem muito esse problema. 

 

3. Você conta todos os recursos necessários para a realização das aulas? Alguns 

desses recursos influem no desenvolvimento de sua aula? Quais tipos e de flauta doce 

você trabalha em sala de aula? Em sua opinião, qual a importância do instrumento 

utilizado? Seus alunos sentem dificuldades com esse tipo de flauta utilizado em suas 

aulas? 

 

4. Alguns desses recursos influem no desenvolvimento de sua aula? 

 

Eu já passei por escolas que sim, que a escola possui as flautas, mas esses meninos não 

podem levar pra casa, já passei por escolas que não possuíam as flautas, porem eu consegui 

doações, então eu levava as flautas pra escola, e essa escola que eu estou agora, ela tem 

algumas flautas, mas ela me deu a proposição de adquirir as flautas esse ano, então nessa 

escola em especificamente que eu estou, eu tenho material, eu tenho uma sala só pra mim, eu 

tenho teclado, a escola já tem algumas flautas, eu já tinha algumas, eu já estava trabalhado 

com elas, agora que ela viu que deu certo, que vai pra frente, ela já liberou verba pra comprar 

os instrumentos, a gente está só esperando saber o total de alunos das turmas, mas também já 

passei por escola que não tem sala de aula, não tem flauta doce, que não tem teclado, que não 

tem nada, então depende da escola que você vai pegar mesmo no Estado, já passei por isso em 

particular. Questão de recursos, eu acho que tem recursos que eles são mínimos, o primeiro de 

todos é um espaço para você dar aula, quando você chega em uma escola que você tem que 

dar aula na sala de aula é bastante complicado, por que você está lá com quarenta alunos, 

quarenta carteiras, não tem nem pra onde você levar essas carteiras, então fica bastante 

complicado a questão de postura e de posicionamento desses meninos na aula, então eu penso 

que o primeiro recurso que o professor ter é uma sala de aula onde ele possa organizar da 

forma que ele precisa pra ele dar aula. O segundo é o próprio instrumento que pra mim, o 

instrumento deveria ser de uso individual assim como o livro, o aluno deveria ter o direito de 

leva-lo pra casa, ou deveria ser obrigado a comprar, eu não acho caro assim cinquenta ou 

setenta reais, eles têm celular ne? Por que não ter uma flauta doce? Mas eu sei que isso é 

complicado, mas pelo menos um instrumento pra cada um e uma sala de aula, eu acho que é o 

mínimo que a escola deveria ter. para completar, pelo menos um instrumento harmônico, de 

preferência a que o professor tenha domínio, por que eu acho que na universidade pode ser 

violão ou teclado. Violão casa muito lindo com a flauta doce, mas eu toco é teclado, então pra 

mim seria um teclado, para professor que toca violão, violão da suficiente, então pra mim isso 
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é o mínimo, o resto você inventa, instrumento de percussão você faz com os meninos por que 

também é legal acompanhar para trabalhar textura com os meninos, aqueles meninos que têm 

mais dificuldade que as vezes não conseguiu o repertório ou não está conseguindo nem nota 

longa, colocar uma percussãozinha, as vezes você aproveita até uma coisa que o aluno já faz, 

toca um violão toca um violino, você acrescenta no seu repertório, mas pra mim o mínimo é 

uma sala de aula, um instrumento por aluno e um instrumento harmônico. 

Se a escola tem instrumento, eu trabalho com que a escola tem. Normalmente elas têm 

as Yamahas de digitação Germânica, se não ai eu peço para comprar digitação Barroca, ela é 

um pouquinho mais cara, ela tem um pouco da dificuldade da forquilha inicial, mas a 

qualidade sonora é muito melhor, mais também já trabalhei com as de 1,99. Então depende 

muito no fim do que a escola oferece, é lógico que se a escola ainda não tem instrumento, 

ainda vai adquirir, ai você tem todo esse processo de convencimento e consegue colocar a 

Barroca lá dentro, agora se a escola já tem, as vezes você chega lá e a escola já tem sessenta 

flautas soprano digitação Germânica, então é muito difícil você convencer a diretora a estar 

substituindo esse equipamento. Então é complicado por que as vezes vai contra o que você 

acredita, mas a gente tem que aprender a ser um pouco flexível e ter um joguinho de cintura 

nesse sentido. O lance de trabalhar mais de uma afinação é que ela precisa de um trabalho a 

longo prazo, e isso no Estado é muito complicado por que o Governo meche nas coisas e as 

vezes te obriga a sair da escola, então eu nunca consegui um nível de aluno pra passar pra 

contralto, por que eu acho que o aluno tem que ter um certo conhecimento da soprano pra ele 

conseguir passar pra contralto, é como eu nunca tive contraltos suficientes, a escola também 

não quer comprar instrumentos pra montar uma turma só de contralto, então eu nunca 

trabalhei com contralto, só soprano e o que eu faço é duas vozes na soprano e acrescento uma 

percussão. 

Eu passei por uma experiência muito interessante, foi em uma escola particular, eu 

estava trabalhando a flauta doce, eu estava trabalhando com a soprano de digitação 

Germânica por que as doações que eu recebi foram todas Germânicas, e os alunos tocando e 

ai a diretora resolveu comprar umas por que alguns alunos esqueciam e não tocavam, então 

ela comprou umas, ela comprou umas de 1,99, lindas, todas vermelhas, os meninos ficaram 

todos empolgados por que acharam as flautas lindas e maravilhosas, no que eles pegaram pra 

tocar, que eles sopraram, eles não quiseram mais tocar. – Tia é muito difícil, cansa, o som é 

feio, não quero, eu quero uma Yamaha! Então, eles conseguem perceber a diferença da 

qualidade sonora do material, da flauta e eles têm de início, mais dificuldade de coordenação 

motora, de dedo do que realmente de produzir som na flauta ou de segurar a flauta, eles têm 

dificuldade de ao invés de levantar um dedo, levantar outro, mais outras dificuldades maiores 

com o instrumento, eles não têm não. É engraçado como eles já instintivamente, talvez por 

assistir, por ver, eles já sabem como segurar, já colocam os buracos voltados pra frente, as 

vezes eles trocam a mão por uma lá encima ou lá embaixo. 

 

5. Como você percebe que acontece a interação entre seus alunos? 

 

Eu tenho muitos amigos que gostam de dar aula de instrumento individual, e eu 

detesto por que o dia que o aluno não estuda, a aula é um saco, e na aula coletiva, nunca tem 

isso, primeiro por que os alunos não estudam mesmo por que eles não tem instrumento, e há 

sempre uma troca muito grande entre eles, então eu ensino e dou um tempinho pra eles 

dominarem o que eu acabei de ensinar e ai eles começam a ajudar um ao outro, então as vezes 

eles mesmo pedem: - professora, eu posso ajudar o fulano? – professora, olha a música que eu 

aprendi sozinha. E ai o colega chega, ele quer saber, e ensina, então eu vejo que tem muita 

troca, eles se tomam muito cúmplices um com o outro no ensino coletivo da flauta. Então eu 

gosto muito dos resultados nesse sentido, eles até me ajudam, quando eu tenho um que sabe 
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muito e as vezes entrou um aluno novato que não sabe, ai eu falo: - Olha, estuda com ele pra 

mim! – vou deixar a flauta com vocês na hora do recreio vocês estudam mais! Na outra aula 

ele chega com o colega e ele tá sabendo tudo por que ele passou a semana inteira ensinando, 

por que sempre tem um ou outro que acabou comprando a flauta, ele enche o saco da mãe até 

que a mãe compra a flauta e ai ele aparece com a flauta lá na escola. 

 

6. Nessa escola, existe um planejamento curricular para o ensino de flauta doce? 

Quais os aspectos técnicos abordados em sua aula, como eles são distribuídos no 

currículo musical e como se da a relação teoria/prática em suas aulas? 

 

Tem por que foi eu que fiz, por que a escola mesmo não tinha e agora no Ciranda nós 

estamos fazendo um pra rede, por que vai fazer parte das eletivas das Escolas de Tempo 

Integral a flauta doce, ai caso a escola tenha o professor, ai ela aplica, caso ela não tenha, ela 

não aplica. Então tem no sentido de que como eu entrei na escola, ela pediu pra eu escrever os 

projetos eu escrevi, mas não foi nada que veio da escola, foi algo que saiu de mim mesmo, e 

eu fui construindo de acordo com que eu fui aplicando nos meninos e vendo como os 

meninos... assim, você faz um esqueleto, ai depois no final do ano, eu fechei o que que eu fiz 

com os meninos e ai coloquei aquilo como, no primeiro ano eu vou fazer isso por que agora 

eu tenho uma turma de segundo ano por que a turma no ano passado vai ser o meu segundo 

ano de flauta, e lá eu dou flauta e teclado, então eu já tenho o meu plano fechado por que eu 

fiz no primeiro e agora eu já fiz um pro segundo e vou ver o que eu vou conseguir fazer pra 

no final do ano eu amarrar com o segundo ano. 

Eu tiro a minha teoria da prática, eu escolho um repertório pra fazer com os meninos, 

sempre um repertório gradativo, eu inicio com um som só e na mesma aula eu já coloco o 

segundo som, então, eu começo com a nota Mí e eles tocam duas ou três músicas com essa 

nota Mí e acompanhamento de teclado na primeira aula por meio de repetição, no começo eu 

vou mais pela repetição, e ai eu já acrescento a nota Sol nessa mesma aula, já é a primeira 

abertura de dedo e ai a gente toca geralmente duas ou três músicas com Mí, duas ou três 

músicas com Mí e Sol e sempre com acompanhamento de teclado, e aos poucos, uma aula eu 

faço por repetição, a outra eu já começo a conversar sobre como que a gente escreveria isso, 

como que eles acham que escreve música e eles trazem as ideias que eles têm, quem tem 

alguma coisa pra dizer vai lá e escreve no quadro e ai eu entro na escrita musical, então eu 

faço tudo muito paralelo, eu não fico esperando, não uso meio termo, eu sempre já vou direto 

nas figuras musicais mesmo, eu não faço com outros elementos pra depois ensinar o certo, eu 

vou direto no certo mas já que eu estou ensinando uma coisa nova eu vou direto na final, e eu 

não tenho tido problema com isso não. Quando eu estou trabalhando com a leitura, eu sigo 

sempre uma sequência sempre igual, primeiro a gente lê o nome das notas que estão escritas, 

depois a gente canta fazendo o ritmo, canta fazendo a digitação sem tocar, canta com a 

articulação fazendo “Tu Tu Tu, Du Du Du”, e depois é que tocam. Então depois quando eles 

chegam a tocar mesmo, eles já ouviram, o que é mais interessante, que no início eles 

começam lendo as notas, depois eles solfejam, eles nem leem mais, eles memorizam o 

intervalo e já começam a solfejar, e ai quando eles vão pra flauta eles já sabem a melodia, 

quando eles desafinam o dedo, eles mesmo já olham, eles percebem auditivamente que eles 

tocaram uma nota errada. 

 

7. Os alunos fazem música coletivamente? De que maneira isso acontece e quais 

são os estilos musicais abordados em suas aulas? Eles contemplam o repertório social e 

cultural desses adolescentes? De que maneira? 
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Quando eu estava trabalhando com os adolescentes, o repertório era um repertório que 

tinha muito haver com várias oficinas, tão tinha percussão, tinha teclado, tinha flauta e a gene 

fazia a aula meio que casado, tão tinha haver com o tema, normalmente a gente escolhia um 

tema, então a gente trabalhou, por exemplo, marchinhas de carnaval, ai que a flauta doce 

tocou, a música escolhida pra todos foi O Abre Alas, então a flauta doce teve que tocar O 

Abre Alas, e ai tem todo uma contextualização histórica e no fim apesar de não ser um 

repertório que os meninos conhecem, eles acabam tocando de bom grado, por que como você 

faz uma contextualização histórica e explica tudo eles acabam achando que realmente é bom 

tocar. O outro repertório escolhido foi pro dia das mães então foi uma coisa que veio de cima 

para baixo e em cima da hora, foi eu que escolhi a música e ai os adolescentes acharam a 

música meio chatinha e ai a gente sentou para conversar, e ai discutimos tudo isso: - Para 

quem que é a música das mães? – Para vocês ou paras mães? – Sua mãe vai gostar dessa 

música? Então é mais a questão do convencimento. Depois nós tivemos uma que foram eles 

que escolheram, a gente lançou o tema que foi o Baião e ai foram eles que escolheram a Asa 

Branca, e isso foi com adolescentes. Com os menores, como os menores têm menos 

preconceitos e menos resistência, eu levo o repertório por que é um repertório que eu quero 

fazer gradativo pra introdução de notas de forma que facilite essa coordenação motora e pra 

essa digitação deles, então ai parte de mim, e muitas vezes eu levo um repertório que a gente 

constrói a letra, ai a gente constrói a letra em relação ao tema com que a escola está 

trabalhando, se a escola estiver trabalhando primavera, ai a gente coloca em sala com os 

menino, discute como é que escreve uma letra pra primavera, por que como eu trabalho com 

várias turmas, os menores eu coloco pra tocar percussão, os menores dos menores eles 

cantam, depois vem os maiores um pouquinho e tocam percussão, depois vem a flauta e quem 

toca teclado toca teclado e eu junto tudo em uma apresentação, pro repertório ficar mais 

cheio, mais bonito. Então é assim, quando são menores, o repertório sou eu que levo e eu 

trabalho de tudo, trabalho com música clássica, trabalho com cantigas de roda, trabalho 

música de rádio com eles, depende muito do que está acontecendo na escola e quando são os 

adolescentes, ai existe uma negociação, eu levo temas, eles trazem propostas e ai a gente 

escolhe. 

 

8. Quais são as maiores dificuldades dos seus alunos em relação as aulas com a 

flauta doce? Como você faz para nivelar os alunos que se desenvolvem mais rápido dos 

alunos que possuem maior dificuldade? Para você, quais são os principais desafios 

encontrados pelo professor de flauta doce? 

 

A maior dificuldade deles é coordenação motora e a visual, a de olhar pra você, ver o 

que você está fazendo e fazer igual. A percepção auditiva no início eles não têm muito mas 

eles pegam muito rápido, eu acho que o brasileiro é muito musical e muito rápido os meninos 

percebem que têm alguma coisa errada. As outras dificuldades que eu percebo é eles não 

terem o instrumento para treinar em casa e aqueles que têm as vezes os pais não deixam, 

então esse é também um problema que a gente enfrenta principalmente com os menores. 

A gente nunca consegue ter uma sala homogenia, sempre tem aquele que é mais 

esperto, sempre tem aquele que é mais lento, então eu busco respeitar o tempo de cada um, eu 

trago os mais espertos para serem os meus ajudantes, sempre prestando atenção no que eles 

estão fazendo, por que as vezes eles tacham o colega de burro, e o que eu tento fazer para 

minimizar esse problema é uma voz mais fácil pra essa criança ou mesmo colocar ele para 

fazer uma percussão. Quando está muito difícil e não dá para encaixar, as vezes eu ponho para 

apresentar com a turma anterior, mas de uma maneira que a criança não perceba que eu estou 

tirando ela por que ela não dá conta de tocar com aquela turma. 



69 

  

Os principais desafios que eu acho é essa falta de material, a falta de cultura do 

brasileiro, como em casa, que a criança não tem o apoio e essa questão da heterogeneidade na 

sala de aula, mas isso pra mim é o menos difícil por que lidar com os alunos em sala de aula é 

o menos difícil, o mais difícil é convencer a direção que você precisa de um espaço, que o 

aluno precisa de instrumento, que não dá pra ele tocar só na sala por que é pouco, você 

convencer a mãe que ele precisa de que ela compre uma flauta pra ele e que ela o deixe 

estudar em casa, então essas são as maiores dificuldades que eu percebo para mim.  

 

ENTREVISTA COM O PROFESSOR JOÃO 
 

1. Qual a sua formação musical e profissional em flauta doce? Qual a faixa etária 

dos seus alunos? 

 

Eu comecei estudando flauta doce desde criança, com aproximadamente oito anos de 

idade no conservatório Alberto Nepomuceno lá em Fortaleza, quando eu sai de Fortaleza eu 

tinha dezoito anos, eu passei um tempo na Escola Municipal de Música de São Paulo em 

flauta doce também e depois eu fui pra UNICAMP. Na Universidade de Campinas eu fiz por 

um tempo um curso de regência, mas eu não completei o curso de regência, eu pedi 

transferência pra Faculdade Santa Marcelina também em São Paulo, daí pro bacharelado em 

flauta doce, então na minha formação superior de graduação, parte dela foi feita em regência 

na UNICAMP e parte no bacharelado em flauta doce na Faculdade Santa Marcelina. Foi 

quando eu sai por que eu ganhei uma bolsa pra estudar lá na Holanda e lá eu fiz uma nova 

graduação no bacharelado em flauta doce e foi ai que eu fiz licenciatura em flauta doce. Na 

Holanda você precisa estar no curso de bacharelado para fazer a licenciatura, não existe como 

a gente tem no Brasil o curso em licenciatura, então eu estava no curso de bacharelado e ai 

eles dão a opção pra você também fazer o diploma de licenciatura. Daí eu fiz o bacharelado e 

licenciatura no Conservatório de Haia que foi o segundo diploma em flauta doce, depois eu 

fiz uma especialização em música antiga no conservatório, depois eu fiz um mestrado em 

flauta doce no conservatório. Então eu tenho quatro títulos superiores, duas graduações, uma 

no Brasil e uma na Holanda, uma especialização e um mestrado na Holanda, então essa é a 

minha formação superior em flauta doce. 

Eu já tive muitos alunos de muitas faixas etárias distintas, hoje eu trabalho muito com 

o público adulto, mas em projetos eu trabalhei e ainda trabalho com crianças. Então a faixa 

etária de adultos no meu cotidiano por que é o que a universidade me traz mas em projetos 

pontuais, festivais, projetos sociais que eu sou convidado a participar ou fazer algum tipo de 

supervisão, ai eu trabalho diretamente com crianças e adolescentes. Eu me lembro que o meu 

aluno mais novo devia ter talvez oito e nove anos e o meu aluno mais velho nesse tipo de 

projeto, são alunos de dezesseis e dezessete anos. 

 

2. Para você, de que forma a educação musical, através da flauta doce, interfere 

na formação pessoal do aluno? 

 

A flauta doce tem uma característica, sobretudo no ensino nessa etapa e no ensino 

coletivo, nessas duas circunstâncias, a flauta doce em uma etapa de musicalização e partindo 

de um pressuposto que isso é algo feito em conjunto, em um grupo, eu acho que ela pode 

funcionar muito bem se a gente souber utilizar a vocação que a flauta doce tem pra trabalhar 

em conjunto. A flauta doce é essencialmente um instrumento que a gente trabalha em 

conjunto, ela tem um repertório para ser trabalhado em conjunto que é enorme, desde duos, 

trios, quartetos, quintetos e sextetos. Claro que em uma classe de musicalização, você não faz 

um divise de seis, não faz um divise de cinco flautas, mas você pode perfeitamente fazer um 
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divise de dois ou três, e não necessariamente mexer com material inscrito melodicamente. 

Você pode trabalhar dentro de linhas pedagógicas que advogam pela utilização do que a gente 

chama de técnicas estendidas que a grosso modo, são as técnicas que se usam em música 

contemporânea, mas que para as crianças isso funciona quase que de uma maneira lúdica, ela 

não entende isso como música contemporânea, ela entende isso como uma brincadeira, então 

você pode criar camadas, você pode criar funções abordando elementos da musilização. Então 

você pode abordar por exemplo, uma flauta que quando você tira o apito da flauta, você cria 

aquela sensação de êmbolo com aquele som que desce e sobe, você pode trabalhar daí com 

um outro grupinho que trabalha duração, então ela faz sons que duram mais e sons que duram 

menos, você pode trabalhar com outro que mexe com batida de dedo no furo da flauta, já com 

um som mais percussivo. 

Então se você de fato conhece um instrumento e isso é uma coisa que eu advogo muito 

em sala de aula, a função de um professor em sala de aula passa em conhecer bem um 

instrumento, a ferramenta que ele tem na mão, e isso não quer dizer em um treino de 

virtuosidade ou um treino de alto repertório, não necessariamente, é bom que tenha, tanto é 

que na Holanda você só faz licenciatura se você tiver bacharelado. Então a flauta doce tem 

essa vocação de trabalhar em conjunto, e trabalhar em conjunto sob o ponto de vista musical é 

uma estratégia que deixa marcas na formação do indivíduo, por que de cara, ensina o 

indivíduo a trabalhar em conjunto, de cara ensina o indivíduo a ouvir um ao outro, ensina o 

indivíduo que ele tem momento adequado pra interferir, que há momentos que ele precisa se 

retrair, então essa dinâmica do funcionamento do ser, esse microcosmo social que o trabalho 

coletivo com a flauta doce gera, tem impacto na formação do indivíduo. 

 

3. Você conta todos os recursos necessários para a realização das aulas? Alguns 

desses recursos influem no desenvolvimento de sua aula? Quais tipos e de flauta doce 

você trabalha em sala de aula? Em sua opinião, qual a importância do instrumento 

utilizado? Seus alunos sentem dificuldades com esse tipo de flauta utilizado em suas 

aulas? 

 

Sim, Há dois aspectos que se repetem ao longo de um curso de graduação que se 

dificulta um pouco, o primeiro é a aquisição de instrumentos por parte dos alunos, mas eu 

acho que no caso especificamente da UFG, e não é um mérito só dela, existe uma resistência 

em adquirir instrumentos, por que existe uma resistência dos alunos com o curso, então não é 

que as pessoas não tenham dinheiro para comprar as flautas, elas resistem em comprar. Elas 

resistem em comprar flauta soprano no começo do curso, depois elas resistem a comprar a 

flauta contralto no meio do curso e uma flauta tenor, pouquíssimas pessoas têm o interesse de 

comprar e uma baixo, menos ainda. Tudo bem que a baixo é mais cara, a escola tem uma, 

então não é uma coisa que eu peço as pessoas para comprarem, seria bom que as pessoas 

tivessem por que isso é uma ferramenta de sala de aula fantástica. A outra coisa é o material, é 

uma circunstância que falta material de flauta doce no nosso cenário e isso é uma 

característica do Brasil. O que acontece é que a cada seis meses eu vou a Brasília, entro na 

Musimed, passo a manhã na Musimed, eu vejo cada livro que tem na parte de flauta doce, 

onde lá é de fato o melhor acervo de flauta doce que existe no país e eu sempre compro 

material, eu quase nunca compro material pra mim, eu quase sempre compro material para os 

alunos por que, em sala de aula você precisa fornecer isso para os alunos. Então são essas 

duas dificuldades, sob o ponto de vista de estrutura, sob ponto de vista de acolhida da escola, 

sob o ponto de vista de incentivo dos colegas, isso a UFG me da de braçada, só o fato de você 

ter na UFG dois professores de flauta doce, e eu particularmente acho a professora Cristiane 

muito competente, e ela tem uma linha de pensamento que é diferente da minha, e nós temos 

pensamentos complementares, eu acho que nós temos características pedagógicas que são 
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muito complementares. Eu lembro que logo que a Cris entrou na UFG, a gente teve vários 

papos e antes de eu sair para o meu doutorado, uma das coisas que a gente concordou é que a 

gente não teria turmas de um e turmas de outro. Em um semestre uns alunos fariam comigo 

em ouro semestre com ela e assim sucessivamente por que isso é saudável para os alunos, por 

que os alunos teriam duas visões pedagógicas que são diferentes, mas que são muito 

complementares e a gente chegou a conclusão que isso traria um grande ganho para os alunos. 

Então você tem uma universidade que dispõe de dois professores pra auxiliar os alunos, isso é 

fantástico. Infra-estrutura a gente não tem nenhum problema que seja impeditivo de nada, 

muito pelo contrário, você vê o investimento que a universidade faz no curso de música sob o 

ponto de vista estrutural, a minha queixa mesmo é em relação a postura dos alunos que em 

muitas vezes, têm essa resistência pra adquirir um bom instrumento pra fazer o curso, 

lembrando que a flauta doce é a habilidade específica do diploma, então ele precisa de um 

instrumento interessante pra ele poder se desenvolver. 

 

4. Alguns desses recursos influem no desenvolvimento de sua aula? 

 

Existe uma questão que não é só você ter o equipamento, você precisa ter um 

equipamento de qualidade e é preciso circunstanciar o seguinte, quando você tem um perfil de 

alunos e como a flauta doce é muito novo na universidade, eu fui o primeiro professor efetivo 

de flauta doce, a universidade já tinha tido professores de flauta doce e pessoas sérias como o 

Ricardo Rosembergue, o José De Geus, mas você não tem condição de construir um trabalho 

pedagógico em um contrato de dois anos, que é o contrato de professor substituto, um 

trabalho pedagógico ele precisa de uma janela temporal muito maior para que você consiga 

minimamente estruturar. O Ricardo e o José passaram dois anos na UFG, quando eu entrei eu 

me lembro que eu era o primeiro professor, a última turma eu era o terceiro professor e as 

turmas do meio eu era o segundo professor, sobretudo para a última turma e para a turma do 

3º e 4º Ano, a pessoa já não tem a impressão que o curso vai ter uma continuidade por que 

toda hora muda de professor, é não é uma mudança de professor como é essa que eu e a Cris 

planeja para as aulas por que a gente senta, a gente discute, a gente conversa, a gente troca 

material, muitas vezes quando um aluno meu vai pra ela eu falo: - Cris, essa pessoa ta 

precisando trabalhar mais isso. Quando vem aluno dela pra mim ela diz: - João, o fulano ta 

precisando trabalhar mais isso. Então existe uma continuidade pedagógica nessa troca 

pedagógica que eu faço com a Cris, é diferente de você cair de paraquedas na universidade e 

sair de foguete dela, por que contrato temporário é isso e eu acho que isso impactou muito o 

perfil dos alunos por algumas razões. Eu acho que logo quando eu entrei na UFG havia uma 

mentalidade de que o curso de licenciatura é um curso muito pesado, talvez seja um curso 

mais fácil de entrar e talvez seja um dos mais difíceis de você sair por que é muito pesado, 

muito denso. A parte de TCC, de estágio é um negócio descomunal, sobretudo quando ele é 

feito dentro dos quatro anos e a impressão que eu tenho e que o fato de que não havia 

professor efetivo de flauta doce deixava o curso mais fluido para os alunos. É como se os 

alunos não precisassem se empenhar tanto com flauta doce, e muitos deles, principalmente o 

do meu primeiro ano, optavam por flauta doce justamente por que tinham essa impressão que 

ele era um instrumento mais simples e que não daria a eles trabalhão além do que eles já 

tinham na graduação. Então não é só uma questão de irresponsabilidade, que o cara é 

vagabundo, nada disso, havia uma circunstância ali que o curso era muito pesado e onde você 

pode aliviar você alivia por que se não o curso te massacra. E isso é uma crítica que a gente 

mesmo da UFG tem com relação ao curso e a gente se questiona em relação a determinadas 

coisas. A partir do momento que entra um professor efetivo que tem uma perspectiva de uma 

continuidade dali pra frente, que tem condições de dizer: - Olha, no 1º Ano vai ser isso por 

que no meu 4º Ano eu quero chegar nesse ponto. De cara a minha janela temporal não é seis 
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meses, não é de um ano, a minha janela temporal é de no mínimo quatro anos, então eu tenho 

na minha cabeça a continuidade de uma graduação, e eu só posso ter isso na minha cabeça se 

eu for um professor efetivo, que eu sei perfeitamente que no meu 3º Ano eu vou continuar lá, 

que no meu 4º Ano eu vou continuar lá e etc, etc, etc. Na hora que a universidade também 

consegue trazer um profissional que tem uma relação efetiva, ai ela consegue pensar em um 

curso a longo prazo, que não passe pela cabeça essa descontinuidade pedagógica, ai você tem 

ferramentas pra você criar um trabalho onde você diz para os alunos: - Olha, não é simples, a 

gente vai trabalhar agora pra chegar em tal lugar e isso demanda muito trabalho. Então eu me 

lembro que na hora que eu entrei a flauta doce ficou mais difícil, e flauta doce não ficou mais 

difícil por que eu quis ser um bonzão ou qualquer coisa do tipo, não é isso, não é por que eu 

quis me afirmar, é por que eu sou um flautista formado, eu sei o que demanda uma graduação, 

eu sei o que demanda uma graduação para ensino coletivo, eu sei o que demanda uma 

graduação para flauta doce como instrumento e eu sei o que demanda uma graduação em 

bacharelado e eu tenho obrigação de saber isso por que isso foi a minha formação, eu toco 

flauta doce a trinta e cinco anos, então eu tenho que saber isso. Então eu acho que esse 

primeiro choque dos alunos que a gente teve na UFG, ele foi mais um choque de mentalidade 

do que um choque de fato pelo embate pessoal, pelo embate de qualquer coisa. Depois que 

essa onda quebrou, eu fui sentindo ano a ano que os alunos já iam para o curso um pouco 

prevenidos a respeito do curso por que os alunos conversam e isso é bom, mais do que os 

alunos conversam, os alunos vêem os alunos tocando. Então quando você tem o aluno do 

primeiro semestre que ouve um aluno do sétimo semestre e você conseguiu fazer um bom 

trabalho com esse aluno que está no último ano, esse trabalho que é encarnado no aluno, ele 

serve de referência para aquele iniciante, e isso começa a gerar um padrão dentro da escola, 

mais do que o professor toda hora entrar na sala de aula e ficar brigando e tal. Eu me lembro 

que nos primeiros semestres eu advogava, embatia e exigia e já nos últimos semestres, as 

coisas ficaram muito mais tranquilas por que começou a construir uma mentalidade na escola 

de que flauta doce era uma coisa séria, de que flauta doce era uma coisa que se precisava 

estudar e que o curso não era uma coisa para quem não queria nada, então quando você 

pergunta: - Que perfil de alunos você têm? Eu acho que falta uma palavrinha nessa frase que 

é, que perfil de alunos você têm agora? Por que o perfil dos alunos ele muda de acordo com o 

trabalho que você realiza na universidade ou em qualquer escola que você esteja envolvido, o 

perfil é sempre objeto de transformação. Um outro perfil que é o de como os alunos entram, 

que é um perfil que também diz respeito a UFG, ao meio da universidade, ao meio de 

Goiânia, é o fato de que a universidade não oferece determinadas graduações, então alguns 

alunos que precisam de algum diploma superior se encaixam naquele curso que minimamente 

tem a haver com ele. Por exemplo, é muito comum você ter muito aluno de tuba no curso de 

flauta doce, por que a universidade não oferece o curso de tuba, Goiânia têm muitos tubistas, 

bons tubistas aliás, e ai eles se enquadram em um curso de instrumento de sopro como o de 

flauta doce. Outra coisa que é muito comum é que há cursos que são muito concorridos, como 

trompete por exemplo, então muitas vezes os alunos ou não têm um nível para entrar em um 

curso superior de trompete na universidade, ou tem medo de prestar por que acha que não vai 

passar e acaba indo pra flauta doce. Então há esse perfil de alunos que vem de outras 

formações, que precisam do diploma superior, que caem no curso de flauta doce e que eles 

tem uma relação quase que descolada daquele curso, então eu entro em sala de aula com a 

aula preparada, com toda essa ideia de como que o aluno tem que começar, de como que o 

aluno tem que terminar o curso, com repertório, com elementos pra fornecer para o aluno, 

mas eu preciso que o aluno esteja afim de receber por que se ele não estiver afim de receber 

aquilo que eu  trago pra sala de aula tem pouco eco. Então esse sim é um problema do perfil 

de atitude desse aluno que entra na universidade, e são alunos bons, são alunos músicos, são 

alunos que tocam bem os seus instrumentos, não tem nenhum problema cognitivo e esses 
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alunos não são maus alunos de flauta doce por que eles não entendem música ou por que eles 

não são musicais, muito pelo contrário, esses alunos só não estão afim de aprender flauta 

doce, mas eles estão em um curso de flauta doce. 

Nós trabalhamos com as flautas soprano, contralto, tenor e baixo que é um quarteto 

básico. É uma coisa que não há ponto de negociação, que entre flauta Barroca e entre flauta 

Germânica, as flautas têm que ser com dedilhado Barroco, e não é uma questão de uma 

bobagem, e é uma questão que está diretamente ligado com a afinação, e a afinação é uma 

questão que está diretamente ligada com a educação musical por que uma vez que você 

trabalha com a flauta doce em um contexto do ensino coletivo, você precisa ter a atenção a 

padrões de afinação, a gente que trabalha em ensino coletivo, a gente trabalha muito com 

uníssono, ou uníssono dentro das mesmas flautas ou uníssonos em grupos mistos, tanto 

violão, flauta doce, teclado, não é só as flautas doce, então é fundamental que você tenha ali 

uma ferramenta, uma flauta que seja do ponto de vista estrutural da construção dela, afinada, 

por que a afinação já é um problema grave quando a gente vai trabalhar no ensino coletivo. 

Afinar um grupo já algo complexo e se além disso, você tem um instrumento desafinado, o 

seu trabalho é inviável. Sobretudo por essa razão, eu exijo flautas Barrocas de dedilhado 

Barroco em sala de aula e os instrumentos que eu trabalho ao longo da graduação são esses 

quatro, soprano, contralto, tenor e baixo. 

Eu acho que há duas dificuldades em um primeiro momento é a parte de assimilação 

do instrumento no corpo, devido a forma que você pega, da maneira correta de colocar os 

dedos, de você achar quais são os dedilhados para as notas, mas em um pouco mais de um 

semestre os alunos já estão com toda a extensão já vida, então eu não acredito que seja uma 

dificuldade em particular, é um processo que eu dou muita atenção por conta da necessidade 

de formar bem a mão no instrumento, então não é só uma questão de colocar só os dedos e 

sair tirando nota. É um processo que eu normalmente faço ficar um pouquinho mais lento por 

atenção a qualidade de formação da mão no instrumento e isso eu acho que é fundamental por 

que uma vez que você resolve essa postura da mão no instrumento, você deslancha de uma 

maneira muito consistente. Uma dificuldade que as vezes acontece é quando a gente passa de 

flauta soprano para a flauta contralto, que são flautas que tem uma diferença de leitura, flauta 

soprano em Dó, flauta contralto em Fá abaixo, então uma 5ª abaixo, como flauta doce não é 

um instrumento transpositor, você lê o que está escrito, a gente sai de uma flauta que toda 

fechada é um instrumento em Dó, você está lendo a nota Dó e quando você vai pra flauta 

contralto, todos os furos fechados tem a nota Fá, e essa nota Fá está no lugar da nota Fá no 

pentagrama, então é mais essa dificuldade de leitura e é por isso que quando eu introduzo a 

flauta contralto eu deixo os alunos um semestre inteiro sem a flauta soprano, é só na flauta 

contralto pra gente trabalhar as questões técnicas, a flauta contralto é excelente pra trabalhar 

técnica, e questões técnicas e depois também para o aluno não ter esse embate entre flauta 

soprano, flauta em Dó, flauta em Fá, por que no semestre seguinte ele já tem que começar a 

fluir entre esses dois instrumentos. Então em um semestre eu passo só com a flauta contralto 

pra facilitar esse meio de campo, pra cristalizar esse conhecimento no aluno, mas eu acho que 

talvez essa seja a uma dificuldade concreta no curso e as outras dificuldades são dificuldades 

corriqueiras que são dificuldades normais no aprendizado de um instrumento e nada que me 

chame muita atenção. 

 

5. Como você percebe que acontece a interação entre seus alunos? 

 

Como é um curso de quatro anos, normalmente os alunos convivem em minha sala 

oito semestres, há casos de uma reprovação ou outra em que o aluno vai pra outra turma mas 

normalmente, essa turma fica junta quatro anos, então há uma interação crescente ao longo do 

curso entre essas pessoas, cada turma têm indivíduos muito bem definidos mas a turma tem 



74 

  

um perfil. É muito curioso, cada turma tem uma cara e esse fenômeno eu gostaria de discutir 

uma hora com alguém que tivesse pesquisado a esse respeito. Eu acho que esse perfil é 

determinado por determinados agentes, por determinados indivíduos que têm dentro daquela 

turma, eu acho que ela é determinada pela interação que esses indivíduos têm com o 

professor, há momentos de embate que são muito focados entre um indivíduo e o professor e 

isso pode gerar uma reação de manada onde a turma acaba indo para aquele cara mais 

combativo e ai cria uma resistência com o professor, ela pode gerar um movimento contrário 

onde a turma não vê razoabilidade com aquele indivíduo e tende a reagir de maneira contrária 

com relação ao professor onde em muitas vezes ou azeda ou adoça a condução da turma. Pra 

mim é sempre um fio de navalha esse caminho entre exigir qualidade do aluno, mas não 

ultrapassar essa exigência de maneira que o aluno enxergue isso como grosseria. Na hora que 

o aluno enxerga a atitude do professor como pouco razoável, eu acho que é onde a gente têm 

problema por que se o professor exige, o professor cobra, mais por mais chato que possa 

parecer, o aluno entende isso, ele percebe isso como pouco razoável: - Pô, esse cara ta 

cobrando mas também eu não estudei ne? Eu precisava que ele estudasse aquilo pra que eu 

pudesse dar a aula de hoje. Enquanto o aluno enxerga a razoabilidade no colega, no professor, 

na interação, a gente está em um campo de diálogo, as coisas estão em um campo onde elas 

podem fluir ou mudar de direção de uma maneira saudável. Quando o professor também tem 

a leitura que os alunos estão agindo fora do razoável, ai a gente também começa a ter 

problemas, por que sai do campo de diálogo, sai do campo daquilo que é possível e razoável a 

respeito, então eu acho que esse perfil da turma ele passa por isso e que cada turma é uma 

turma. Pra mim é um maravilho mundo novo, por isso que sempre na primeira aula você 

lembra disso, sempre na primeira aula eu sento, me apresento, eu peço a todo mundo para se 

apresentar, eu peço pras pessoas falarem da formação delas, das experiências se elas tiveram 

experiências com flauta doce ou não, o que elas pensão sobre flauta doce por que ali é o 

primeiro momento, onde a gente faz uma apresentação mais bacana e a gente se apresenta 

como se deve. Depois daquilo a gente já começa a se conhecer, já começo a ter um 

termômetro das pessoas, eu já tenho a sacação ali de quem é mais tranquilo, quem é mais 

aguerrido, quem está ali mais a contragosto, quem está curioso, então cada turma eu entro 

esperando o novo, eu sei por experiência que cada turma tem um perfil e eu me relaciono com 

esse perfil. 

 

6. Nessa escola, existe um planejamento curricular para o ensino de flauta doce? 

Quais os aspectos técnicos abordados em sua aula, como eles são distribuídos no 

currículo musical e como se dá a relação teoria/prática em suas aulas? 

 

Existe sim, a gente pensa nisso, isso exige um plano de curso geral com grandes metas 

que são alcançadas e cada semestre é feito um plano de aula, então cada semestre a gente se 

submete na secretaria, na coordenação, então a gente submete o nosso plano de aula. O plano 

de aula ele é curioso por que sem determinada medida flexível, em se tratando do curso de 

licenciatura, é bom justamente por essa questão do perfil das turmas. O plano de ensino 

propicia a gente a acomodar melhor o perfil de alunos que a gente tem onde você escolhe o 

material para a sala de aula, e isso não acontece só na universidade, isso acontece em qualquer 

processo pedagógico responsável, você escolhe o material de acordo com a necessidade do 

seu aluno. Uma coisa é eu dizer: - No meu primeiro semestre eu quero que os meus alunos 

dominem a extensão da flauta doce! ou –Eu quero que no meu primeiro semestre os meus 

alunos aprendam a primeira oitava e a segunda oitava até a nota Sol, e dentro desse universo a 

gente vai trabalhar exemplos musicais de fulano, beltrano, ciclano! E ai você lista uma 

determinada quantidade de autores que não necessariamente precisem ser todos executados, 

mas é o material que você tem na manga para você fornecer para o aluno. É um ensino 
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coletivo, então as facilidades e as dificuldades elas são individualizadas. Você têm alunos que 

de repente vão ter muita facilidade com dedilhado e nem tanta destreza com articulação, então 

você precisa ser capaz de cotidianamente diagnosticar o seu aluno e fornecer material dentro 

da necessidade do seu aluno, então se você tiver um plano de ensino muito rígido, você não 

consegue fazer isso. A gente têm as grandes linhas do curso e a gente têm os planos de aula, 

um plano por semestre, esse plano por semestre a gente escreve de acordo com o semestre e 

isso é flexível para que a gente possa atender melhor os alunos. 

Há muitas relações versus prática que você precisa estabelecer em sala de aula. Uma 

relação que eu acho muito importante de cotidianamente estar estabelecendo em sala de aula é 

relacionar o conhecimento que a gente está desenvolvendo em sala de aula com o uso na 

prática pedagógica. Por exemplo, quando eu estou dando aula de respiração que ai eu vou 

relacionar respiração com afinação e qualidade de som, eu procuro ali, explicar que essa é a 

técnica preferencialmente que se utiliza pra resolver problema de afinação em grupo, então 

dali a gente traz para um exemplo onde a afinação de início como a afinação de uníssono, 

afinação de oitava, a afinação de quinta, em um ambiente de ensino coletivo de flauta doce. 

Eu acho que as relações que a gente constrói, elas dizem respeito a característica principal do 

curso. Aquele curso é um curso de Educação Musical, então vocês aprendem todo aquele 

conjunto de técnicas, todas aquelas práticas de repertório para a utilização em determinado 

meio, então como você pega a técnica de respiração e relaciona com a prática pedagógica do 

instrumento? Por que o conhecimento em si, respiração, ele poderia ser relacionado com 

questões diversas. Então eu posso relacionar respiração com um concerto de Vivaldi ou com 

aspectos de virtuosidade, eu posso relacionar respiração com técnicas contemporâneas para 

performance. No caso de vocês, o curso é pra formar educadores então eu sinto a necessidade 

de sempre explicar por que aquela técnica é importante por que vocês vão utilizar no ambiente  

de educação de determinada maneira. 

 

7. Os alunos fazem música coletivamente? De que maneira isso acontece e quais 

são os estilos musicais abordados em suas aulas? Eles contemplam o repertório social e 

cultural desses adolescentes? De que maneira? 

 

Preferencialmente sim, eu faço muito menos música em conjunto do que eu gostaria, 

eu acho que em boa parte por que os alunos não chegam preparados em aula, então é 

praticamente o nosso cotidiano, quantas vezes eu já entre pra aula e você passa um repertório 

de uma aula para outra e ai o meu ponto de partida para essa nova aula, seria os alunos 

tocarem com a leitura já resolvida, então daí simplesmente a gente vai mergulhar em questões 

de prática de conjunto, de questões musicais, de expressão musical, de articulação, etc. O que 

eu consigo fazer é isso, eu tenho que sempre parar, fazer a leitura daquilo que eu pedi na 

semana anterior para que os alunos resolvam a leitura e que em via de regra, no final da aula 

eu só consegui resolver a leitura. Eu então gastei uma aula com aquilo que o aluno deveria ter 

feito na outra semana e o meu ponto de partida seria onde eu terminei a aula, a gente 

começaria com as leituras feitas e depois a gente levaria pra frente. Essa ideia e uma ideia 

muito complicada de colocar na cabeça do aluno, então acaba gerando a mentalidade que o 

objetivo de eu dar aula de instrumento, de flauta doce é a leitura e não é. Eu acho um aspecto 

muito delicado e na minha avaliação, esse é o aspecto que é muito responsável por a gente 

não fazer tanta música de conjunto e música de qualidade, repertório de qualidade como a 

gente deveria. Fontes diversas, eu acho muito saudável, fontes folclóricas de que natureza 

forem, eu acho muito saudável, eu acho que a gente têm um problema e esse problema em um 

determinado momento a gente vai precisar abordar que é uma resistência por ordem religiosa. 

Há determinados alunos evangélicos que se recusam a tocar uma peça do folclore brasileiro 

que cita Iemanjá, ou então uma peça católica que fale de Maria, eu acho que esse tipo de 
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questão é muito delicada, primeiro por que deixa a escolha religiosa entrar em uma instituição 

que é laica, a universidade é laica, e ela precisa ser laica, o Estado é laico por quê? Para que 

todos possam expressar a sua religião, eu tenho uma determinada religião, eu sou judeu, o fato 

de eu ser judeu na minha prática pedagógica não pode determinar que eu não dê um 

determinado repertório por que a minha religião, supostamente não deixa, ou não é bom, ou 

não permite. Eu acho que essa é uma questão complicada que se limita o repertório em 

determinado ponto pode oferecer problemas onde um aluno se recusa a fazer, e ai como é que 

você faz? Como você lida com a cultura brasileira que está entremeada e que é esse caldeirão 

de religiões afro, de cristianismo, de peças que tem raízes que bebem em fontes rítmicas ou 

melódicas de diversas áreas, e ai como você forma esse repertório com essa resistência? Então 

é um limite muito delicado, é claro que você não pode desrespeitar uma pessoa, desrespeitar a 

crença religiosa de um indivíduo, não é assim, mas é um outro fio de navalha que toca em 

questões pedagógicas, por que toca em material em sala de aula. 

 

8. Quais são as maiores dificuldades dos seus alunos em relação as aulas com a 

flauta doce? Como você faz para nivelar os alunos que se desenvolvem mais rápido dos 

alunos que possuem maior dificuldade? Para você, quais são os principais desafios 

encontrados pelo professor de flauta doce? 

 

O lance do nivelamento é muito complicado, primeiro por que existe uma questão 

concreta de uma certa aptidão, de uma certa facilidade. No caso do nosso alunado, eu tive 

alunos de tuba que tinha uma facilidade enorme, com sonoridade e respiração na tuba, na 

flauta doce é dificílimo para esse indivíduo, então existia ali uma necessidade de readequação 

técnica de respiração da tuba para a flauta doce, o que aconteceu é que nesse processo, os 

alunos que não tinham essa dificuldade específica acabaram se adiantando em relação a 

aquele colega. Então eu acho que uma forma da gente trabalhar o problema do nivelamento é 

também por repertório, você precisa fazer com que a turma toda funcione junto, você nem 

pode correndo de mais de maneira com que aquele indivíduo que tem uma determinada 

dificuldade, ele se sinta excluído e veja que ele não alcança e você também não pode 

determinar o ritmo da turma em função apenas daquele indivíduo que tem dificuldade por que 

os outros que têm determinadas facilidades também se sente muito desestimulado. Então, ou 

correr com a turma ou segurar um pouco esse desenvolvimento pode gerar um desinteresse 

geral, e esse é um equilíbrio que é muito complexo e que precisa constantemente ser avaliado 

pelo professor, isso é correção de rota de voo, isso é uma coisa que constantemente a gente 

tem que fazer. No ensino coletivo, a gente tem a ferramenta tanto das práticas coletivas de 

exercícios coletivos, o que é muito interessante por que as vezes desinibe aquele indivíduo 

que tem mais dificuldade de tocar, se você pega um indivíduo que tem uma determinada 

dificuldade e foca ele ali na frente da turma constantemente, você expõe aquela pessoa ali na 

frente dos colegas, isso muitas vezes gera uma inibição terrível por que a pessoa tem os 

problemas dela e é chato ficar expondo. Então se você cria exercícios coletivos, a pessoa se 

sente mais tranquila em absorver aquela determinada técnica, aquele determinado exercício, e 

também mesclar esses exercícios coletivos com atenções individualizadas. Em um tempo de 

aula, no caso da gente que são duas horas aula, a gente pode sim eventualmente destinar os 

últimos quinze minutos para uma atenção individualizada para o aluno, ou adiantado ou que 

tenha mais dificuldade e isso é uma coisa que eu procuro fazer. Para o aluno mais adiantado, e 

isso serve muito de estímulo e tira um pouco aquela sensação de que a turma está indo mais 

devagar do que eu quero, então você destina ali a cada duas ou três semanas, um tempinho 

para esse aluno, você fornece um repertório individualizado, tanto para o aluno adiantado 

quanto para o aluno que tem um pouco mais de dificuldade. Com o aluno que tem um pouco 

mais de dificuldade, talvez as vezes seja saldável dispensar o resto da turma, naqueles últimos 
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dez ou quinze minutos você dispensa o resto da turma e fica só com aquele aluno, idealmente 

interessaria a todos verem a aula por que como o curso é de formação de professores, é 

também fonte de referência para os alunos ver como o professor lida com esses perfis 

diferenciados de alunos, mais para o aluno, as vezes não estar exposto ajuda. É uma reação 

caso a caso, você tem essas e muitas ferramentas na mão e você precisa dosar e sempre você 

pode dosar essas ferramentas com atendimento individualizado, com exercícios coletivos, 

com aulas individualizadas com aulas expostas, com aulas individualizadas com aulas não 

expostas, mas sempre você tem que ter repertório de conjunto, sempre tem que ter aquele 

repertório que todo mundo vai lá e faz, a turma funciona conjuntamente e ai uma ferramenta 

fundamental pra isso é você dispor de repertório onde você tem níveis diferentes de 

dificuldade em cada voz, por que ai sim você promove a integração da turma e você coloca as 

vozes mais complexas para os alunos que têm um pouco mais de facilidade, você coloca as 

vozes um pouco mais simples para os alunos que têm um pouco mais de dificuldade e assim 

você vai construindo. 

Eu acho que gerar interesse, gerar valoração, eu acho que fazer música por intermédio 

da flauta doce por que a ideia que você tem de flauta doce é a de que não é instrumento, ora, 

como é que você faz música com algo que não é um instrumento musical? Por isso que lá 

atrás eu falei da necessidade de criação de referência dentro do curso, quando os calouros 

veem os veteranos tocando coisas mais consistentes e isso se torna uma referência pra ele. 

Uma coisa que a gente ouve toda hora: - Nossa, eu não sabia que flauta doce fazia isso! Em 

um recital você toca direito e não precisa nem você ter arrasado que invariavelmente vem 

alguém pra você muito honestamente e diz: - Nossa, eu não sabia que flauta doce fazia isso! E 

isso se dá por falta de referência, você vê que isso não acontece com violino, se alguém toca 

mal o violino, você sabe que ele tocou mal o violino por que a gente tem a referência do que é 

o instrumento bem tocado, já flauta doce a gente não tem muito essa referência construída de 

uma maneira sólida, então eu acho que o desafio nosso é esse, e é um desafio que se repete a 

cada espaço que se abre. Foi um desafio que eu enfrentei e que eu enfrento na UFG, é um 

desafio que os meus alunos quando eles vão para as práticas lá nas escolas eles enfrentam, e 

eu acho que esse desafio vai ser repetido por muitas vezes até você ter um determinado 

padrão. Não é um trabalho para uma geração, é um trabalho para várias, vai ser preciso 

acontecer, tem espaço para se fazer música e a maioria desses espaços onde se faz música, se 

faz música de forma mal feita é onde ela é mal feita ela tem que passar a ser bem feita e nós 

somos as ferramentas disso daí. 

 

ENTREVISTA COM A PROFESSORA ANA 
 

1. Qual a sua formação musical e profissional em flauta doce? Qual a faixa etária 

dos seus alunos? 

 

A minha formação, eu comecei estudando música, eu entrei na faculdade em 92 e ai 

em 94 o meu professor saiu pra fazer doutorado e eu fui pra São Paulo estudar flauta em São 

Paulo e não me adaptei a São Paulo na época e voltei e fiz computação. Formei em 2000 mas 

em 2000 eu estava fazendo uma especialização em performance musical na UFG e trabalhei 

como flautista na primeira flauta a vida inteira e ai em 2011 eu entrei em performance musical 

na UFMG, então eu tenho mestrado, mas paralelo a isso eu sempre dei aula de flauta doce em 

escola particular de música, iniciação musical aproveitando a minha formação inicial, que eu 

tive três anos de flauta doce. Na época além de eu ser muito pequena, eu comecei com seis 

anos, ainda tinha aquela história que pra tocar flauta transversa eu tinha que tocar flauta doce, 

que hoje eu acho que não tem nada a ver e ai com nove anos eu peguei a flauta transversa, e 



78 

  

assim, dos seis aos nove eu fiz flauta doce e nunca deixei a flauta doce, nunca esqueci ela, ela 

sempre esteve presente comigo. 

Hoje o que eu trabalho com flauta doce, eu sou professora do Estado pelo Ciranda da 

Arte de um Colégio de Tempo Integral. O colégio que eu trabalho hoje ele tem o ensino 

fundamental que é do 3° Ano ao 5º Ano e tem também do 6º ao 9°. Como do 3º ao 5º eu tenho 

crianças muito pequenas, além de ser muito pequenas de idade, por ser muito novinhas e 

muito pequenas em estatura mesmo e apesar de eu estar lá pra trabalhar com Banda, pra eu 

poder agregar esses meninos com um instrumento musical, a minha saída foi a flauta doce. Eu 

pedi pro diretor algumas flautas doce e ele prontamente me arrumou vinte flautas doce. A 

minha faixa etária hoje é de, nessa escola de tempo integral, é de oito a onze anos. 

 

2. Para você, de que forma a educação musical, através da flauta doce, interfere 

na formação pessoal do aluno? 

 

Eu acho que eu não diria da flauta doce, eu diria que a música interfere na formação 

pessoal do aluno, eu acho que no meu caso, eu volto a dizer que eu poderia muito bem fazer 

aulas de musicalização com eles com turmas fechadas, mas eu preferi flauta doce por que 

quando você tem um instrumento  entre você e o aluno, você tem uma ferramenta muito maior 

de acesso a ele, de comprometimento do aluno, você sai do empírico, você tem uma 

ferramenta, você tem um instrumento, diferente da aula de matemática, de português, que de 

eu só ficar na musicalização. Então pra mim hoje a flauta doce interfere nisso e tem aluno que 

eu sei que eu deixei ele levar a flauta doce pra casa que ele ficou tocando flauta doce no 

Jardim Cerrado até meia noite, puseram ele pra dentro de casa e esconderam a flauta dele. 

Então isso pra mim, ao invés de ele estar, sei lá, roubando alguma coisa, que a gente tem 

casos desses lá na escola, ele estava tocando flauta doce na rua, então isso pra mim é a maior 

realização. 

 

3. Você conta todos os recursos necessários para a realização das aulas? Alguns 

desses recursos influem no desenvolvimento de sua aula? Quais tipos e de flauta doce 

você trabalha em sala de aula? Em sua opinião, qual a importância do instrumento 

utilizado? Seus alunos sentem dificuldades com esse tipo de flauta utilizado em suas 

aulas? 

 

4. Alguns desses recursos influem no desenvolvimento de sua aula? 

 

Material, o meu diretor comprou vinte flautas pra mim, Yamaha, então é um bom 

material pra início e se tratando de escola estadual, então eu acho que é um bom material. Eu 

me propus a dar aulas de turmas com dez alunos, houve muito interesse e eu tinha o apoio 

dele, mas eu me esbarrei no problema ainda dos horários da ETI, que muitas vezes eu não 

conseguia ver os alunos toda semana, apesar de alunos me pararem e dizer: - Tia que dia que 

eu vou ter aula de flauta? Então o meu trabalho ainda não foi melhor devido aos horários, a 

questão de horários da Escola de Tempo Integral que é muito confuso, mais  na medida do 

possível eu acho que eu fiz um bom trabalho e eu acho que eu tinha todo o apoio do diretor e 

quero já no começo desse ano, como eu vou entrar no começo do ano na escola, fazer um 

horário igual eu tenho o horário da Banda, que é respeitado o horário do ensaio da Banda, eu 

quero que tenha o horário de ensaio das flautas doce dos meninos menores, que eu acho que ai 

vai dar um salto. 

Trabalho só com a flauta Soprano/Germânica. Eu sei que apesar de tudo, a Barroca é 

melhor, é mais afinada e que não tem diferença do ensino, mas não sei se por que eu aprendi 

na Germânica, eu tenho mais facilidade com a Germânica. Como eu pego meninos a partir de 
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oito anos, a maioria eu não posso dar um trompete por que eles são muito pequenos, eu acho 

que o fator facial também, por que eles são crianças menores, são crianças muitas vezes até 

subnutridas talvez, têm crianças ali na escola que vão passando fome, então você tem crianças 

pequenas, mas não tão pequenas quanto seis anos, cinco anos, que tem uma coordenação 

motora mais desenvolvida, então nisso ai não tive problema com eles. Por exemplo, se você 

for dar aula em colégio particular, os meninos já tem todo um “querer”, “ah, esse som é feio”, 

então eu não tive um problema com isso. Eles são tão carentes que quando eles tiram as duas 

primeiras notinhas na flauta doce, aquilo lá é o som mais lindo pra eles. Então eles ficam 

muito felizes com o que eles conseguem fazer bem ou mal na flauta doce. E a questão de 

técnica, já não tem tanto pela coordenação motora deles já ser bem..., eu consegui até fazer 

um trabalho..., do Mi, dar aula do Mi, e não do Sí. Eu achei melhor e até mais fácil começar 

do Mi e não do Sí igual um monte de gente começa. 

 

5. Como você percebe que acontece a interação entre seus alunos? 

 

Também vou dar o exemplo da minha escola, por que os meninos brigam muito e eu 

acho que a arte no geral, não só a música, e ai eu já englobo Banda, veio muito a acrescentar 

nesse colégio, é uma coisa que tanto eu quanto o pessoal que trabalha comigo de música veio 

usar a música pra unir e não pra procurar destaques, você toca mais ou não toca mais, então o 

que eu faço, se eu tenho um menino que tem um pouquinho mais de facilidade, e como eu me 

propus a pegar turmas grandes de flauta doce, pra poder atender mais crianças, sempre tem 

um ou outro que toca mais, eu tinha um aluno de flauta transversa lá que tocava flauta doce de 

outra turma do 9º Ano, então, eu tenho um aluno que pegou mais rápido, eu faço questão de 

falar assim: - Você ajuda esses três..., e não eu só dando aula, a partir do momento que ele 

toca duas notas e o menino toca uma, ele vai ajudar ele a tocar uma e eu acho que isso 

aproxima as crianças, elas tiram a responsabilidade de professora da professora Sara e ensina 

o outro a compartilhar o pouquinho que ele sabe, e isso eu faço na Banda também, e eu acho 

que isso traz uma união pro grupo que eu acho que o resultado lá na escola foi muito bom. 

 

6. Nessa escola, existe um planejamento curricular para o ensino de flauta doce? 

Quais os aspectos técnicos abordados em sua aula, como eles são distribuídos no 

currículo musical e como se dá a relação teoria/prática em suas aulas? 

 

Não, eu quero fazer esse ano. Sim, eu tenho uma série de métodos que eu gosto, que 

eu acredito como o da Judith Akoschky, que você pode trabalhar..., ela mastiga o negócio pra 

você, ela já faz um arranjinho com a flauta doce e vamos supor que você não tenha flauta 

doce pra todo mundo, ela já põe um triângulo que não precisa ser um triângulo, ela faz todo 

um arranjo de musicalização mesmo. Uma coisa que eu tinha sentido dificuldade que eu 

sempre pegava menino de flauta doce de escola particular e menino de cinco e seis anos, e ela 

começa com as duas mãos, do Mi, então eu sentia dificuldade de menino de cinco e seis anos 

de começar no Mi, agora, quando eu comecei com menino de oito anos aqui na escola, você já 

vê que a coordenação motora dele já funciona com as duas mãos, e foi até mais fácil por que 

ele não fica com a mão direita pra baixo, então ele mantém as duas mãos ocupadas. Antes eu 

pegava a Judith Akoschky lá no meio e entrava no Sí e no Lá, então agora eu já consigo pegar 

o Judith Akoschky número 1 mesmo aonde ela usa as duas mãos e eu to achando fantástico. 

A relação teoria/pratica com crianças e até adultos e até adolescentes, eu primeiro 

ponho eles pra tocarem alguma coisa, por que se você falar assim: - Vamos fazer isso aqui pra 

depois passar pra esse aqui..., vira aula de matemática, então eu desperto a curiosidade deles 

na flauta tocando a melodia simplíssima que seja e ai depois eles tem a curiosidade de vir até 

mim: - Tia, como é que lê isso? E ai parte deles, ai você já tem outra atenção do aluno no 
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ensino da teoria. Quando você fala “aspectos técnicos”, você já gera um monte de técnica do 

instrumento, e a primeira coisa que eu trabalho, principalmente depois que eu passei a utilizar 

o Mi é a velocidade do ar, é a pressão do ar, por que se você sopra o Sí ele aguenta você 

soprar mais, que é o normal que eles vão soprar, se você passa o Mí, você já não pode soprar 

da mesma forma, você tem que soprar leve, você tem que soprar com menos quantidade e ai, 

as vezes eu já falo pra eles: - Você ta soprando assim, isso é ar frio ou quente? Então eles 

entendem, e é por ai que eu vou, e eu vou buscando aquele som, e toco pra eles, eu faço muito 

assim, eu toco e falo pra eles buscarem aquele som. É isso que eu digo de técnica, talvez o 

ano que vem eu tenha alunos que eu tenha que trabalhar técnica em flauta doce. 

 

7. Os alunos fazem música coletivamente? De que maneira isso acontece e quais 

são os estilos musicais abordados em suas aulas? Eles contemplam o repertório social e 

cultural desses adolescentes? De que maneira? 

 

Sim, e eu parto do repertório social dele em todas as minhas aulas e inclusive na 

Banda. Eu parto da vivência deles, não adianta eu chegar lá e querer impor uma audição de 

Vivaldi que eles não vão aceitar, então nessa escola que eu to, eu parto da realidade deles, 

nem que eu tenha que tocar um “arrocha” na flauta doce pra eu conseguir conquistar, até eu 

conseguir inserir canções tradicionais como, “atirei o pau no gato” que ai eles aceitam, eu não 

to vindo do nada e colocando, mais eu parto que eu entendo o mundo deles, que eles ouvem” 

arrocha”. Essa é a realidade deles, de periferia e então eu parto da realidade deles pra inserir 

uma outra realidade que ai eles aceitam. Se eu chegar impondo eles não aceitam. 

 

8. Quais são as maiores dificuldades dos seus alunos em relação as aulas com a 

flauta doce? Como você faz para nivelar os alunos que se desenvolvem mais rápido dos 

alunos que possuem maior dificuldade? Para você, quais são os principais desafios 

encontrados pelo professor de flauta doce? 

 

Como eu me produz a trabalhar com turmas grandes, quando eu estou trabalhando 

com crianças por exemplo, de oito anos, ou nove anos, é esperar a vez dele, por exemplo, eu 

dou uma aula aqui, uma aula ali, quando eu não tenho ninguém me ajudando ou outro aluno 

me ajudando, é eles esperarem a vez do outro tocar, é deixar a flauta no colo e não tocar. Eles 

tocam, tocam, tocam e eu fico louca, o trato é deixar a flauta no colo, só tocar na hora que eu 

pedir, mas não adianta. É esperar a vez dele, é saber a vez dele tocar, essa é a minha maior 

dificuldade e eu não diria que é indisciplina, por que eles ficam sentados esperando, é tanta 

ansiedade de tocar que ele não consegue esperar pela vez do colega. 

Para nivelar, se o aluno tem um pouquinho mais de facilidade, eu pego ele pra me 

ajudar com o outro que ta começando ou que não tem tanta facilidade. Agora têm uns que tem 

muito mais dificuldade e que ai tem que ter um atendimento meu mesmo de paciência, quase 

que individual, então eu tenho que organizar as aulas e mais ainda no ano que vem pra que eu 

possa trabalhar com aquele menino que tem dificuldade, individualmente, pra que eu possa 

ajudar, por que eu acho que se eu ajudar ele tecnicamente ele vai melhorar a concentração, e 

eu acho que vai ajudar ele nas outras disciplinas da escola. Então ao invés de usar a palavra 

nivelar..., eu não gosto dessa palavra nivelar, a medida que um sabe um pouquinho mais que o 

outro eu coloco ele pra ajudar e eles aceitam mesmo sendo da mesma..., as vezes não é de 

cara que eles aceitam, tem um processo, tem que ter uma intervenção minha: - Fulano vai te 

ajudar..., as vezes menino da mesma turma ajuda o outro, e eu acho que isso que é legal, que 

eles comecem a ter união que eles não tinham em sala de aula, que eles comecem aceitar que 

o ouro colega a ajudar por que ele sabe uma nota a mais do que o outro. Agora, isso é uma 

outra coisa que eu não tive em flauta doce , talvez eu tenha esse ano com dois alunos, por que 
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quando você está na Banda, você vê que têm meninos que estão na Banda por estar na Banda, 

é um social, por que tem todo esse trabalho que a gente faz de social, de união..., o aluno quer 

tocar só a música da Banda e é só aquilo que ele quer, agora você vê que tem aluno que quer 

muito mais que aquilo, ai você da um atendimento especial, isso já aconteceu comigo, eu dou 

aula de técnica de flauta transversa, dou aula fora, além do meu horário, dou aula individual 

pra ele, então, já tive dois ou três alunos que tão tocando e tocam bem, mas mesmo assim eu 

não chamaria nivelamento, é o interesse dele que foi maior, e eu acho que a mesma coisa vai 

acontecer com flauta doce. Tem um menino que tem um interesse que é maior e ai 

naturalmente, ele vai tocar um pouco mais do que aquele que o interesse dele é mais o futebol, 

ou na capoeira, ou no caratê. 

Eu acho que é fazer com que o menino tenha interesse, eu acho que consigo..., eu não 

sei se eu dou aula de cabeça pra baixo..., não interessa..., eu junto menino, mais o meu maior 

desafio, hoje na escola que eu estou e organizar os meus horários para que eu possa atender a 

todas as crianças. Então é a organização de horários, é a dinâmica de organização de horários 

dentro da Escola de Tempo Integral. 

 

 

 


