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	Resumo 

  Esta monografia aborda a prática musical com a flauta doce desenvolvida no 

Espaço Cultural da Grota. Tem como objetivo investigar como que o ensino e a 

aprendizagem da flauta doce se desenvolveu neste projeto social, promovendo a 

profissionalização de crianças e jovens que mais tarde puderam com a sua experiência 

replicar o projeto em outros espaços públicos de música e arte. Por conta do 

acolhimento oferecido, muitos jovens passaram a enxergar ali um espaço de mudança e 

possibilidade de inserção profissional. 

 

Palavra chave: Flauta doce, Projeto Social, Espaço Cultural da Grota 

 

Abstract: 

 

This monograph addresses the practice of music with the recorder developed at 

the Cultural Place at Grota. It aims to investigate how the teaching and learning of the 

recorder was developed in this project, promoting the professionalization of children 

and young people who latter were able to replicate their  experience in other public 

spaces of music and art. Because of the care offered, many young people began to see 

there a space for changing and find employability. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho aborda a prática musical através da flauta doce desenvolvida no 

Espaço Cultural da Grota localizada na comunidade da Grota do Surucucu em Niterói , 

Rio de Janeiro. A Flauta doce foi o instrumento musical com o qual iniciei meus 

estudos musicais, aos 17 anos de idade, no Espaço Cultural da Grota e que vem fazendo 

parte da minha prática docente na Grota e em outros projetos sociais que utilizam a 

flauta doce como instrumento de musicalização. O objetivo desta pesquisa é investigar 

como o ensino e a aprendizagem da flauta doce se desenvolveu neste projeto social, e 

relatar através de minha vivência neste projeto o prazer que a música introduziu na 

comunidade. 

No primeiro capítulo falarei como surgiu o Espaço Cultural da Grota e como foi 

introduzida a flauta doce no projeto através do maestro Marcio Paes Selles; Falaremos 

também da importância deste instrumento para a comunidade. No segundo capítulo, 

falaremos do uso da flauta doce para o ensino de música, e a prática deste instrumento 

em outros projetos sociais, Destacamos também neste capítulo que as aulas de flauta são 

feitas em grupos, e que a prática em grupo é um grande incentivador do aprendizado, 

pois a troca de experiências se dá neste campo. Finalmente, no terceiro capítulo 

discutiremos a expansão da Orquestra de Cordas da Grota para outras comunidades do 

estado do Rio de Janeiro, sobre minha experiência como professor na Orquestra do 

Preventório, um dos pólos da Orquestra de Cordas da Grota. Falarei também da base 

que a flauta doce proporciona ao aluno, oferecendo uma maior facilidade no 

aprendizado de outro instrumento. 

 



																																																																																																																																																																							

	

	

O Espaço Cultural da Grota cresceu através da força de vontade de pessoas com 

vontade de ajudar, contando com a ajuda de uma poderosa ferramenta de musicalização, 

a flauta doce. Uma ação que surge de uma observação individual. E às vezes floresce. 

Foi o que aconteceu no Espaço Cultural da Grota. 

 

 

 

 

 

1.1 - ONDE TUDO COMEÇOU 

Há mais de 20 anos, a professora aposentada Otávia Paes Selles Mãe do Maestro 

Marcio Paes selles, começou a ajudar pessoas da comunidade da grota em uma 

pequena casa ao lado do campo da cachoeira na Grota do Surucucu Niterói. Ao passar 

por ali várias vezes, ela pressentia que era preciso ajudar aos moradores daquela 

comunidade, principalmente os jovens pobres que ali circulavam. Era preciso fazer 

alguma coisa. Foi então que partiu para a ação e iniciou o seu trabalho voluntário 

oferecendo atividades de complementação pedagógica, horta comunitária, noções de 

jardinagem e trabalhos manuais para as crianças, adolescentes e suas famílias em um 

terreno abandonado e carinhosamente batizado pelos alunos de “Horta”.    

Bem no início da “Horta” (antigo nome que se dava ao Espaço Cultural da 

Grota) na comunidade da Grota do Surucucu, crianças, jovens adolescentes estavam 

fora da escola e familiares estavam em situação de abandono. No entorno existiam uma 

Escola Municipal e uma Estadual, um parque infantil, um campo de futebol, a Escola 

de Samba do Bem Amado, além de alguns pequenos estabelecimentos comerciais. As 

residências não tinham rede de água e esgoto e não havia posto médico. No espaço, 

onde as atividades eram desenvolvidas, não havia qualquer organização administrativa, 

financeira e pedagógica, era um trabalho totalmente informal. Neste início, a 

jardinagem era a opção que mais interessava aos jovens, mas Otávia Paes Selles 

começou a perceber que quando iam chegando à adolescência eles começavam a se 

desinteressar pelo espaço. Então, ela pediu ao seu filho Márcio Paes Selles que 

ensinasse música para as crianças que freqüentavam aquele espaço acolhedor.  A força 



																																																																																																																																																																							

	

	

de vontade de pessoas interessadas em ajudar era mais forte, ao perceberem a realidade 

e as possíveis conseqüências sociais que seriam geradas pela falta de perspectiva dos 

jovens. Por isso, recorreram à música e com a ajuda dela começaram a vencer esta 

barreira. 

Marcio Paes Selles, atualmente é Doutor em História pela Universidade Federal 

Fluminense-UFF em 2005, mestre em Música Antiga pelo Sarah Lawrence College 

(New York - USA) no ano de l989, onde estudou canto com Sheila Schonbrum; viola da 

gamba com Judith Davidoff; música medieval e renascentista com La Noue Davenport; 

notação original e canto gregoriano com Blachly. No Brasil integra o Conjunto de 

Música Antiga da UFF desde a sua formação em l98l, tendo realizado neste período 

vários concertos nas principais cidades brasileiras e participado da gravação de vários 

discos. 

Em 1995, Márcio Selles iniciou um trabalho de iniciação musical. Começou com a 

flauta doce. Em pouco tempo já havia duas turmas de seis crianças cada. Através da 

flauta doce, as crianças conheceram as primeiras notas musicais e ritmos, travaram 

contato com o repertório medieval, renascentista e barroco.  

 

E adoraram... Além de pedir constantemente novas músicas, pediam também gravações. Assim eles 

descobriram as danças medievais, renascentistas, Vivaldi, Corelli, Bach, Haendel. Começaram a 

ouvir a Rádio Mec e mais tarde, a OPUS 90” (Márcio Selles). 

No ano seguinte Marcio introduziu a Flauta Doce Contralto no espaço Cultural 

da Grota. Na comunidade da Grota morava um luthier, Jonas Caldas que construía 

violinos em sua garagem. Jonas Caldas, de 43 anos, é um dos principais responsáveis 

pela existência da Orquestra da Grota. Morador da comunidade desde 1986, Jonas 

começou a aprender a arte da lutheria aos 15 anos, enquanto era interno da Funabem, 

em Quintino, subúrbio do Rio de Janeiro. O curso, ministrado pelo professor Guido 

Pascoli, durou três anos e só oferecia duas vagas para mais de mil meninos. Ao sair da 

Funabem, o luthier se dividiu entre a fabricação dos instrumentos de corda e a profissão 

de caminhoneiro, até que uma viola da gamba fabricada por ele foi parar na Alemanha, 

chamando a atenção de um luthier de Stuttgart, que o convidou para se aperfeiçoar no 

País, em 1994. 



																																																																																																																																																																							

	

	

 Seus filhos estavam começando a aprender a tocar o violino, esse fato fez com 

que os outros meninos se interessassem também em aprender violino. Adquiriram 

inicialmente quatro violinos e Marcio começou a ensiná-los. Mais adiante seu irmão 

Gilberto Selles, médico homeopata que tem o violino como hobby, também ajudou a 

dar aulas de violino; também o amigo Jairo Diniz, violista da Orquestra do Teatro 

Municipal do Rio de Janeiro, contribuiu com seus conhecimentos musicais. Logo veio 

Lenora Mendes, esposa do Márcio, como professora de Flauta, Teoria e Solfejo. 

Lenora Pinto Mendes foi um das pessoas mais importantes neste início do 

Espaço Cultural da Grota, Lenora é doutora em História pela Universidade Federal 

Fluminense em 2005 e formada em Educação Artística com habilitação em Música pela 

UFRJ em 1984. Integra o conjunto de Música Antiga da UFF desde a sua formação com 

o qual gravou o LP "Cantares de Amor, Sospiros & Cuydados" e os CDs "Lope de 

Vega, Poesias Cantadas", "Cânticos de Amor e Louvor" e « Medievo nordeste ». Desde 

1995 integra também o Conjunto Longa Florata, com o qual gravou os Cs « Annua 

Gaudia », com músicas medievais do Caminho de Santiago de Compostela. 

Em 1998, com o falecimento de Otávia Selles, esses músicos assumem a direção 

do espaço direcionando-o para um projeto artístico-social que mescla arte, música e 

cultura.  

Em 2002 o espaço informal sente a necessidade de constituir-se juridicamente, 

tornando-se uma Organização Não Governamental denominada RECICLARTE, cuja 

sede passa a ser conhecida como Espaço Cultural da Grota.  

Logo o talento e a dedicação dos jovens transformaram o projeto em um trabalho 

musical de valor reconhecido. Em 2004, com o apoio da Brazil Foundation e do 

Instituto Cooperforte foram feitas melhorias nas instalações. Em 2007, a pequena casa 

que D. Otávia construiu ganhou características de prédio com dois andares, o que 

permitiu expandir o número de crianças e jovens atendidos. O objetivo inicial era 

apenas transmitir conhecimento musical, mas junto com a música vieram a cultura 

geral, viagens com apresentações no país e no exterior (além de Portugal, Nova Iorque e 

cidades dos países da América Central: Panamá, Nicarágua, Costa Rica, Honduras e 

Belize), geração de renda e a perspectiva de um futuro melhor. 



																																																																																																																																																																							

	

	

Márcio e Lenora não só continuaram convocando amigos, como também 

conseguiram parcerias institucionais que ampliaram suas ações para além da música, 

como o Projeto AABB-Comunidade com patrocínio institucional da Fundação Banco 

do Brasil-FBB para crianças e adolescentes da comunidade da Grota e adjacências e 

alunos da rede pública local, que se realiza na AABB-Niterói, no bairro de São 

Francisco-Niterói (RJ). 

Todos os projetos no Espaço Cultural da Grota transcorrem no contraturno 

escolar, desenvolvendo habilidades musicais, fixando as crianças nas escolas, 

proporcionando a elas melhor aproveitamento e elevando a autoestima. Esse último 

aspecto é alcançado nas apresentações, normalmente em lugares aos quais não teriam 

acesso, nas quais são aplaudidos e considerados. O aproveitamento escolar mantém 

estreita relação com a renda, pois cada ano a mais de escolaridade aumenta o salário 

médio dos brasileiros em 12%, para o resto de suas vidas. 

Atualmente, com mais de duzentos e cinqüenta alunos de flauta, violino, viola, 

violoncelo e percussão, encantam platéias seletas, não apenas pela precisão com que 

executam peças de Bach, Haendel e Vivaldi, mas também pela irreverência com que 

combinam a música clássica com instrumentos modernos de percussão e cordas, em 

releituras empolgantes de clássicos da MPB e outros, fazendo com que a orquestra -  

carinhosamente adotada como Orquestra de Cordas da Grota (OCG) - possa mostrar que 

é possível modernizar e integrar ambos os estilos musicais, buscando uma nova forma 

de estabelecer o vínculo musical entre o popular e o erudito. O termo erudito provém do 

latim ‘eruditus’, significando ‘educado’ ou ‘instruído’. A música elaborada neste estilo 

desenvolveu-se segundo os moldes da música secular e da liturgia ocidental, em uma 

escala temporal ampla que vai do século IX até os nossos dias. 

 

1.2  - A importância da flauta doce para o Espaço cultural da Grota 

A aprendizagem da flauta doce é de suma importância não só para o Espaço 

Cultural da Grota, mas também para a comunidade da grota e para outros bairros que a 

rodeiam. Para Swanwick: 



																																																																																																																																																																							

	

	

 

A aprendizagem musical acontece através de um engajamento multifacetado: 

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

apresentações em publico com um programa que também integre a improvisação. 

Precisamos também encontrar espaço para o engajamento intuitivo pessoal do aluno, um 

lugar onde todo conhecimento comece e termine. ( Swanwick,2011, p. 2)  

 

 

O educador swanwick diz que não devemos seguir somente um método, ou utilizar 

somente o mesmo livro, pagina a pagina, no ensino de uma ação complexa como a de 

tocar um instrumento. 

 Antes de o projeto existir varias crianças e adolescentes ficavam nas ruas da 

comunidade brincando, onde circulavam várias pessoas armadas na maioria das vezes 

consumindo entorpecentes.  

A partir do surgimento da Horta (Antigo nome que se dava ao Espaço Cultural da 

Grota), aquele pequeno grupo de crianças que estava iniciando na flauta começou a 

modificar o espaço, com as primeiras notas musicais. Ao tocar canções populares e 

eruditas, o som atraía varias pessoas que passavam na rua em frente à humilde casinha. 

As crianças ao ouvir aquele som entravam para ver e por ali ficavam observando. No 

final da aula era servido um lanche único com muita coisa gostosa para todos que ali 

estavam, inclusive as crianças que vieram da rua para observar. Com isso, o número de 

alunos no pequeno projeto foi aumentando e aquelas crianças que antes ficavam nas 

ruas da comunidade passaram a freqüentar as aulas de flauta. 

A música começou a envolver não só as crianças mais vários adolescentes da 

comunidade desviando o pensamento deles, ocupando-os com a arte. Em pouco tempo o 

espaço se tornou tão importante para aqueles jovens que eles passaram a freqüentá-lo 

todos os dias como se fosse sua própria casa. Os pais dessas crianças começaram a 

freqüentar a horta através de atividades voltadas para eles como corte costura, reforço 

escolar, etc.  



																																																																																																																																																																							

	

	

Enfim, tudo isso aconteceu devido ao início com a flauta doce, que por meio de um 

simples aprendizado provocou um acontecimento único para aquelas pessoas, dando 

outra visão, abrindo novas portas, levando o conhecimento, a cultura, a arte para a casa 

desses moradores. O que aconteceu na “Horta”,  no Espaço Cultural da Grota? A idéia 

começava a dar frutos, as raízes plantadas iriam se espalhar e tomar novos rumos.  

Todas aquelas crianças que começaram no início e não abandonaram o projeto 

conseguiram alcançar o seu objetivo na vida, segundo Wagner um dos filhos de Jonas 

Caldas: 

"Alguns amigos meus que não quiseram participar ou saíram do projeto, hoje estão 

presos ou já morreram". 

 É com essa afirmação, dita até com certa naturalidade, que Wagner Caldas, hoje 

músico e professor de violino, que teve seu início na flauta doce, demonstra como é 

importante a participação das cerca de 250 crianças que atualmente têm aulas de música 

no projeto da grota. 

Outros meninos que, como Wagner, resolveram seguir o caminho da música, 

hoje se orgulham da decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



																																																																																																																																																																							

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2: A FLAUTA DOCE NA EDUCAÇÃO MUSICAL 

2.1 – O uso da flauta doce para o ensino de música 

 

O uso da flauta doce para o ensino de musica é muito importante para o 

aprendizado musical do aluno, pois ele visa uma aplicação prática de experiências 

musicais para os alunos, que assim podem fazer uso de seu instrumento para vivências 

variadas. Pois, concordo com Piaget quando ele fala que é a partir de sua ação sobre e 

com um instrumento musical, que o individuo poderá gradativamente construir seus 

conhecimentos musicais. Segundo SWANWICK (2003, p.7), “aprender a tocar um 

instrumento deveria fazer parte de um processo dentro de um discurso musical. 

A prática da flauta doce é envolvente, e de acordo com a proposta a ser 

alcançada com os alunos pode ser rápida. O envolvimento do aluno com o instrumento é 

uma interação corpo a corpo, como se fosse um desafio do aluno em produzir. Esse 

contato com o instrumento musical é sem dúvida uma experiência nova para quem 

nunca teve a oportunidade de ter contato com a música de maneira tão próxima e real. 



																																																																																																																																																																							

	

	

A produção musical nas aulas de flauta doce é sempre uma descoberta 

surpreendente. Há alunos que apresentam indiferença ao instrumento, outros que 

participam, mas sem muito envolvimento e outros que se interessam tanto que não 

esperam o momento do contato com o instrumento e começam a produzir, ou seja, 

começam a tocar a partir da experimentação do som, ou aprendendo com os métodos 

que trazem músicas do folclore brasileiro e outros estilos que são conhecidas dos alunos 

como, por exemplo: Parabéns pra você, Asa Branca, Cai-cai balão, entre outras. Outros 

tiram músicas de ouvido, que para Beikene: 

“É também essencial que eles sejam incentivados a tocar de ouvido, tirando músicas que fazem 

parte de suas vivências cotidianas".  

É muito importante a exploração do instrumento nas canções tiradas de ouvido a partir 

da vivência dos alunos, ou seja, as músicas que ele ouve regularmente, que fazem parte 

do seu contexto social, são as que mais lhe interessam produzir e socializar com os 

colegas   

Observa-se que a flauta doce nas mãos dos alunos faz com eles despertem para 

tocar e mostrar a sua produção musical, e o que é interessante, "aprende" a partir da 

curiosidade, e o mais interessante ainda, sozinho! A partir daí, o aluno motiva o colega a 

tocar também, colaborando, interagindo com o outro. E com isso cresce o interesse 

musical, recorre ao professor para mostrar o que conseguiu tocar, experimenta sons, e 

tira músicas de ouvido. Essas capacidades auditivas podem ser adquiridas e devem ser 

estimuladas no processo de educação musical, de forma que o aluno experimente, 

explore, se envolva chegando ao fazer musical. 

Swanwick, 1994,p.9 ressalta que   

...Fazer música em grupo nos dá infinitas possibilidades para aumentar nosso leque de 

experiências, incluindo ai o julgamento crítico da execução dos outros e a sensação de se 

aprender em público. A música não é só executada em um contexto social, mas também é 

aprendida e compreendida no mesmo contexto. 

 



																																																																																																																																																																							

	

	

Percebe-se nas aulas que antes, o aluno nem sabia que música podia ser 

aprendida, como a música que escuta no seu dia a dia. De repente, se depara com a 

música real, com códigos, símbolos, e ainda mais, com o instrumento flauta doce, que 

para ele é só um brinquedo, e num primeiro contato é novidade, e como tudo que é 

novidade assusta um pouco. Alguns alunos não se identificam com o instrumento, mas, 

com o passar dos dias nesse contato direto conseguem manusear, tocar, explorar e ainda 

mais, produzir sons que antes não havia "percebido" ao seu redor. Com isso vai 

descobrindo aos poucos que com a flauta doce ele descobre um mundo novo, sonoro, 

fazendo com que se desenvolva como pessoa. 

A prática de um instrumento musical para o individuo pode ser comparada à 

descoberta do próprio corpo, pois o contato físico com o instrumento pode aumentar a 

relação da pessoa com a música, estimulando o gosto pela mesma, desfazendo os 

preconceitos de que apenas os bem dotados conseguem tocar um instrumento. Nesse 

contexto é inserida a flauta doce diminuindo o caminho da música com o fazer 

musical. E com isso, o aluno desenvolve, além da habilidade musical, a auto-estima, a 

criatividade e a comunicação. Sendo assim, pode-se dizer que o uso da música nos 

projetos e nas escolas é importantíssimo para desenvolvimento do aluno. 

Acredita-se que através da prática com a flauta doce os alunos possam 

desenvolver uma atitude mais madura, devido às responsabilidades que o aluno deve ter 

para tocar o instrumento. Eles se sentem mais responsáveis quando solicitados à 

execução de tarefas com responsabilidades, podendo ser notado de imediato as 

modificações que podem ocorrer desde a aparência pessoal e, em especial no aumento 

da auto-estima, assim como, o elevado interesse em aprender o novo, deixando-os em 

um estado de satisfação, ao adquirir conhecimentos sobre a produção (?). 

 

2.2 - O Ensino da Flauta doce nos Projetos Sociais 

A flauta doce tem sido escolhida em muitos projetos sociais no Brasil por ser um 

instrumento acessível à população com vistas a possibilitar a musicalização através do 

instrumento. O que poderia ser feito por outros instrumentos, como instrumental Orff, 

pianos ou teclados eletrônicos dentre outros. Carl Orff foi um dos compositores mais 



																																																																																																																																																																							

	

	

destacados do século XX, Contudo, a sua maior contribuição foi na área da pedagogia 

musical, com o Método Orff de ensino musical, baseado na percussão e no canto. A sua 

instrumentação simples permite que mesmo crianças não iniciadas na música possam 

executar peças musicais com facilidade. Parte de cantilenas, rimas e parlendas, assim 

como dos mais diversos jogos infantis que fazem parte do vocabulário sonoro infantil.  

Carl orff citado por Marisa Thench Oliveira Fonterrada (2008, pag161), ressalta que 

...A prática da improvisação tem um papel importante em sua proposta pedagógica e está 

presente desde os primeiros estágios, até chegar a sua faze madura. 

Dentro desta proposta, estão inseridos atividades como pergunta e resposta (improvisar 

um seguimento musical depois de ouvido um estímulo), eco (repetir o que se ouve) e 

figurações rítmicas ou melódicas repetidas, sobre as quais se pode improvisar 

vocalmente ou ao instrumento.  

 O que ocorre na realidade brasileira é que dificilmente algum projeto social possui 

condições para adquirir teclados ou mesmo outros instrumentos, que além do auto valor, 

necessitam de locais adequados para o seu armazenamento. Mas, por outro lado, não se 

pode deixar de pensar num ensino responsável e que contemple a realidade brasileira, na 

qual dificilmente num projeto social terá verbas para a compra de teclados, instrumental 

Orff, violinos ou outros instrumentos, sendo a flauta doce adequada quanto aos aspectos 

de custo, manutenção e ensino coletivo. O custo de flautas para iniciantes, de boa 

qualidade, gira em torno de R$ 20,00, a manutenção e limpeza é extremamente fácil 

porque o material plástico pode ser lavado em água corrente, o armazenamento é 

facilitado pelo pequeno tamanho e as aulas funcionam perfeitamente em grupos. 

A flauta doce pode ser de vários tamanhos, ampliando o alcance das notas musicais, 

pode-se falar em família ou simplesmente conjunto de flautas doces, classificado 

também com a mesma nomenclatura da voz humana, sendo assim, temos a flauta doce 

sopranino, soprano, contralto ou alto, tenor, baixo. O tamanho da flauta muda conforme 

o alcance das notas, assim a flauta doce sopranino é a menor e pelo seu tamanha emite 

um som bem agudo classificado como a voz de um bebe, a flauta doce soprano e um 

pouco maior que a sopranino se assemelha a voz da criança, ótima para ser trabalhada 

na musicalização, a flauta contralto e a terceira da família da flauta doce, (tem uma 

extensão maior que as outras(?)), é muito utilizada em sonatas e concertos com 



																																																																																																																																																																							

	

	

orquestra, classificada como a voz do adolescente, já a flauta tenor fica uma oitava a 

baixo da soprano, emite um som bem mais grave que as anteriores, semelhante a voz do 

adulto, por ultimo  a flauta baixo para completar essa família com seu tamanho e som 

único, semelhante a voz do vovô, a flauta doce baixo é a maior. Para fazer notas agudas 

na flauta doce, a coluna de ar necessita ser pequena, para fazer notas graves, a coluna de 

ar precisa ser grande. Como o instrumento tem que se adequar a mão do ser humano, 

uma das formas de fazer notas bem graves é alargar a flauta-doce, assim é necessário ter 

vários exemplares para poder cada uma atingir as notas musicais necessárias. O modelo 

de flauta mais utilizado inicialmente é a flauta doce soprano.  

 Creio, porém, que em qualquer projeto que faça uso da flauta doce, os alunos têm o 

direito de saber que instrumento é aquele, qual o seu histórico, como é o seu uso 

atualmente e que é possível seguir uma carreira profissional de estudo da flauta doce. O 

professor deverá explicar que, apesar do ensino ser lúdico e considerado um início 

“fácil”, o mesmo se daria com o ensino de piano, por exemplo, onde facilmente o aluno 

tocaria uma música folclórica de ouvido, sendo este, porém somente um início de 

estudos musicais que poderiam ser levados até um nível profissional, caso o aluno assim  

desejasse.  

O que tenho visto em muitos projetos é um ensino de flauta doce muito mal 

conduzido, muitas vezes visando apenas aspectos técnicos, ou ainda pior, a mera 

repetição de músicas decoradas pelos alunos pelas vantagens já anteriormente ditas, por 

causa, do baixo custo, fácil transporte, aquisição e limpeza da flauta doce. Ocorre um 

aumento de projetos que utilizam a flauta doce para um ensino sem qualidade, onde os 

alunos de forma geral tornam-se meros repetidores de posições de notas decoradas, sem 

entender o real significado daquele estudo. Existem programas em projetos que têm a 

ousada pretensão de reunir um número exagerado de flautas doces num grande evento, 

no qual se percebe que nem a sonoridade correta das notas graves (o que seria mínimo 

esperado) os alunos conseguem emitir. Por isso que há muitos alunos que iniciam as 

aulas mais desistem ao longo do caminho, o que não é de se estranhar – mesmo em 

escolas especificas de música, percebe-se que muitos alunos que iniciam os estudos 

musicais, depois descobrem que não era aquilo que esperavam desencorajados, talvez, 

pela necessidade de disciplina e estudos diários que são imprescindíveis para o estudo 

de um instrumento de música.  



																																																																																																																																																																							

	

	

Um problema frequentemente encontrado em escolas ou projetos sociais é o da 

indisciplina dos alunos. Percebe-se o quanto o trabalho com música fica prejudicado 

pelo fator da indisciplina. No caso em questão, a situação em parte se resolve porque só 

comparecem a estas aulas os alunos realmente interessados em aprender flauta doce. No 

caso de projetos sociais, insisto que o número de crianças atendidas por turma deva ser 

de no máximo quinze alunos. Logicamente existem trabalhos com flauta doce em 

escolas regulares, onde este número de alunos não seria viável. No caso de projetos 

sociais, normalmente o professor tem a possibilidade de organizar as turmas de acordo 

com suas necessidades, por isso a minha insistência para que haja um número menor de 

alunos por turma.     

 

2.3 – O fazer musical em conjunto 

A flauta doce se mostra um instrumento musicalizador pela rápida assimilação 

do aluno tanto na parte técnica – emissão do som e digitação – quanto na associação 

com a leitura musical tradicional. Além disso, também é um instrumento que atua 

potencialmente na pratica de conjunto, por possuir as outras flautas de tamanhos 

diferentes que formam o conjunto de flautas.  

Apenas com o quarteto soprano-contralto-tenor-baixo já podemos realizar 

inúmeras peças. Outras inúmeras combinações de flautas doces de alturas diferentes 

podem ser feitas, proporcionando assim diversas possibilidades a serem trabalhadas. 

Percebo nas aulas em grupo que os alunos desenvolvem rapidamente a 

percepção auditiva. Os alunos têm maior facilidade em detectar pequenas diferenças de 

altura, podendo corrigi-las como sopro.   

A prática em grupo é um grande incentivador do aprendizado, pois a troca de 

experiências é imensa em grupo. Cada indivíduo tem sua bagagem de experiências 

musicais, seja técnica ou qualquer outra. É no momento do encontro com o grupo que 

cada um tem a oportunidade de ver suas habilidades e deficiências expostas, assim 

como as dos outros. 



																																																																																																																																																																							

	

	

O ensino em grupo motiva os alunos por causa da diversidade de habilidades e 

experiências que se manifestam dentro de um grupo. Alguns têm mais habilidades em 

uma área que outros e vice-versa. Esta troca, além da cooperação e ajuda mútua, são 

fatores decisivos no aprendizado em grupo.  

Além disso, desde que a peça tocada não seja um uníssono, ou mesmo assim, 

cada um tem seu papel fundamental na execução musical: cada indivíduo ou pequeno 

grupo é responsável por uma linha melódica ou acompanhamento harmônico. A 

construção da peça só acontece se cada um executar sua parte relacionado-a com a do 

outro. 

O professor deve estimular o grupo neste “caldeirão” de habilidades e 

experiências diversas. As aulas devem ser dinâmicas, fazendo com que cada aluno tenha 

consciência de seu processo musical. 

 

 

 

 

 

CAPITULO III - A REPLICAGEM DA ORQUESTRA DE CORDAS 

DA GROTA PARA OUTRAS COMUNIDADES 

3.1 - A EXPANSÃO DA O.C.G 

A orquestra de cordas da grota esta indo além da grota. O projeto já 

é replicado em outros bairros e cidades próximas com o apoio de parceiros locais como 

igrejas, escolas e outras instituições não governamentais e empresas parceiras.  

A partir da experiência obtida pelos jovens do projeto da grota, Foi criado o 

Multiplicando Talentos, que planeja, executa e controla a replicagem da experiência 

da Orquestra de Cordas da Grota para dez comunidades em Niterói e em outras cidades, 



																																																																																																																																																																							

	

	

como Itaboraí e Maricá. Assim, nossos jovens alunos que já obtiveram a formação 

técnica e que conquistaram a universidade são contratados como professores para esses 

espaços, a também aqueles que ainda estão estagiando nesses locais buscando o 

aprimoramento de seus conhecimentos, e observando na pratica essa experiência. 

Atualmente, os jovens alunos desses núcleos encontram no Espaço Cultural da Grota 

um local para aprimoramento da formação técnica, e um meio para sobreviver através 

da música. 

Para o projeto denominado Jovens Empreendedores, são custeados estudos de 

graduação e apoio financeiro para iniciativas de geração de renda.  

Estratégias para a auto-sustentabilidades da instituição estão sendo construídas 

para que esta não fique dependente de recursos a curto prazo que gerem um grande 

desgaste emocional em toda a equipe gestora da Instituição.   

Em Maricá, foi iniciado em agosto de 2009 uma parceria da Orquestra de Cordas 

da Grota com a empresa de ônibus Nossa Senhora do Amparo, que disponibilizou aulas 

de flauta doce para as crianças e jovens a cidade de Maricá. A empresa contribuiu com 

o material, o espaço para as aulas de música na empresa, além de pagar os monitores e a 

Orquestra de Cordas da Grota disponibiliza os professores e toda a tecnologia para o 

projeto. Foram iniciadas na flauta doce no ano passado 50 crianças com idade entre 08 a 

18 anos. Após esse inicio as crianças poderiam optar por tocar outro instrumento, flauta 

transversa, violino ou violão. A cidade de Maricá está crescendo muito, e 

aceleradamente, outras empresas ao ver o resultado obtido pelo desenvolvimento do 

trabalho de musicalização com a flauta doce já se interessaram em apoiar o projeto.     

Além de Maricá, também em Itaboraí município do estado do Rio, acontece uma 

parceria da Orquestra de Cordas da Grota junto com a igreja São Judas Tadeu no bairro 

Apollo III, que teve um resultado excelente. Iniciado em 2007, com o apoio do Padre 

Zé, as aulas de flauta doce na igreja estão disponíveis para toda a comunidade do Apollo 

III. 

Tive o prazer em iniciar este trabalho lá no Apolo III, foi minha primeira vez 

atuando como professor de flauta doce fora da grota. Uma experiência e tanto, pois bem 

no início tínhamos dificuldade de conseguir instrumentos e de sala, pois tínhamos 35 



																																																																																																																																																																							

	

	

alunos interessados em fazer a aulas de flauta doce em uma pequena sala, sendo que só 

tínhamos 20 flautas sopranos disponíveis. Dividi em dois grupos, fiquei 40 minutos com 

cada, um deu super certo, alguns foram embora pensando que teriam aulas de outros 

instrumentos, mas inicialmente era só a flauta doce. O grupo foi diminuindo, até 

ficarem aqueles que realmente estavam interessados em aprender. Deste grupo que 

ficou, a maioria era do colégio ao lado da igreja. Procurava sempre conversar com eles e 

rapidamente conheci todos os alunos, pedia então para eles trazerem musicas para 

acrescentar às nossas aulas e fui mostrando outros tipos de músicas para eles. A cada 

aula que passava percebia que o interesse deles ia aumentando. O diálogo com os alunos 

é muito importante durante o trabalho de música, Paulo freire, um dos maiores 

educadores e filósofo brasileiro, que destacou-se por seu trabalho na área da educação 

popular, voltada tanto para a escolarização como para a formação da consciência 

política comenta seu entendimento a respeito do dialogo em seu livro sobre educação: 

diálogos. Vol. II pag. 18. 

...para pôr o diálogo em prática, o educador não pode colocar-se na posição 

ingênua de quem se pretende detentor de todo o saber, deve, antes, colocar-se na 

posição humilde de quem sabe que não sabe tudo, reconhecendo que o analfabeto não é 

um homem perdido, fora da realidade, mas alguém que tem toda uma experiência de 

vida e por isso também é portador de um saber. 

 

Para Freire, o diálogo não é apenas um método, mas uma estratégia para 

respeitar o saber do aluno que chega à escola. Na escola ninguém nunca pergunta sobre 

o que queremos aprender. Pelo contrário, sempre dizem o que a gente deve estudar. Não 

se estuda só na escola, mas no dia-a-dia também adquirimos conhecimentos que 

poderiam ser aproveitados pelos educadores.  

Atualmente no Apollo III, os alunos que tiveram aula comigo naquela época já 

estão atuando como professor de flauta doce na igreja e podem continuar o trabalho que 

iniciei. Atualmente são cinco turmas divididas em dois turnos: duas na parte da manha e 

três na parte da tarde, todos com aulas de flauta doce e violino.  Além de estarem 

atuando como professor alguns alunos já estão se preparando para entrar na faculdade 



																																																																																																																																																																							

	

	

de música e outros já estão tocando na orquestra A o maior nível da Orquestra de 

Cordas da Grota. 

Esse resultado obtido no Apolo III marcou completamente minha carreira como 

professor de flauta doce.  

 

3.2 – Orquestra do Preventório: Um relado de minha experiência vivida em um 

dos pólos de sucesso da O.C.G. 

Iniciado pela Orquestra de Cordas da Grota, a Orquestra do Preventório vem 

obtendo seu reconhecimento na iniciação de crianças e jovens no meio da música.  

As aulas são feitas na Escola Maria Pereira das Neves, uma instituição pública 

que se localiza na Travessa Doutor Manuel Leitão s/n no bairro do Charitas, em Niterói. 

O nível de ensino que a instituição oferece é 1 º segmento do Ensino Fundamental de 

7:00 ás 12:00h e 2º Segmento do Ensino Médio 13:00 às 17:00h e Educação de Jovens e 

adultos ( EJA) 18:30 ás 22:00h.  

A escola possui 30 turmas, através das quais consegue atender às demandas da 

sociedade com 20 educadores preparados para atuar em sala de aula. Durante as aulas 

são utilizados poucos recursos materiais o que dificultam a aprendizagem dos alunos 

para assimilar os conteúdos. Durante os intervalos os discentes têm direito aos recursos 

físicos da escola através de aulas de esportes, com o professor de educação física. 

O ambiente da escola é bem cuidado e possui salas amplas e arejadas com ar 

condicionado e ventiladores de teto, oferecendo aos alunos acessibilidade e 

equipamentos favoráveis. Porém a estrutura de algumas partes da mesma precisaria ser 

revista, como a Biblioteca, que apresenta várias rachaduras no chão e na parede, 

causando riscos para todos que estão inseridos neste espaço. 

O entorno da instituição é bem movimentado com casas, mercados, 

cabeleireiros, etc. e em qualquer eventualidade dentro da escola como incêndios, 

desmoronamento entre outros, conta com a presença, ao lado da mesma, de um Corpo 

de Bombeiro. 



																																																																																																																																																																							

	

	

  A sala para as aulas de música é oferecida pela escola, mas o Rotary Clube (o 

patrocinador), é que fornece os recursos para as aulas como a compra das flautas e o 

pagamento de dois monitores. As aulas de Música são realizadas nas 2º feira e 3º feira 

de 17h30h as 19h30h.  

O colégio estadual Maria Pereira das Neves surgiu no ano de 1970 e só a partir 

de 2007 junto com o projeto multiplicando talentos da Orquestra de Cordas da Grota 

começou a implantar o ensino de música. A diretora Dione Maria Company, não 

incentiva os alunos a participar das aulas de música, ela não se importa nem um pouco 

com as aulas de música, achando que a música não é importante para os alunos. 

 No primeiro ano as crianças começam tocando flauta doce soprano utilizando o 

método Pedrinho toca flauta v.1 e 2, e aprendem a ler as notas musicais. No 2º ano, 

introduzo outros tipos de flauta (contralto, tenor e baixo) dividindo em grupos de quatro 

a cinco vozes. No 3° ano em diante, elas começam a ter aulas de violino utilizando a 

base do método Suzuki, mas com canções brasileiras introduzidas. O plano de aula é 

elaborado de acordo com o nível de cada turma, se a turma estiver acompanhando e 

executando as atividades corretamente, prosseguimos com o método.  

Em Todas as aulas, procuro atender e acompanhar o máximo de cada aluno 

individualmente e qualquer problema avistado comento logo com o responsável do 

aluno. As atividades pedagógicas são realizadas de acordo com faixa etária. Minha 

relação com os alunos é de pura confiança, incentivo a todo o momento. As meninas 

mais adiantadas, já falam até em fazer faculdade de música. Creio que todos que estão 

ali vão construir um futuro grandioso. 

Um fato que aconteceu com um dos alunos deste ano é inédito desde quando 

iniciei minha pratica como professor de flauta doce. Rafael, um dos alunos do projeto, 

quando iniciou as aulas de flauta, percebi que não iria ficar por muito tempo, pois só 

queria saber de zoar e brincar. Cheguei até a botar ele para fora da sala de aula, e ele 

vinha sempre cheio de gírias. Logo de cara percebi que ele seria um caso sério mas 

procurei não dar atenção para as atitudes negativas dele, tratava-o igual aos outros,  

chamava-o para participar das atividades, e ele participava sempre. Com o passar das 

aulas vi que o comportamento dele estava mudando, chegava na hora certa, ajudava aos 

outros que estavam com dificuldade, conversava muito com ele. A diretora chegou a 



																																																																																																																																																																							

	

	

falar comigo sobre ele dizendo que ele era um péssimo aluno mas que a aula de flauta 

estava mudando o comportamento dele, deixando-o mais responsável. No dia 20 de 

setembro de 2010, um canal de televisão foi filmar o projeto e fazer uma entrevista com 

um aluno, escolhi o Rafael para falar. Ele falou muito bem e no final disse que quando 

crescer gostaria de ser igual ao professor. Fiquei bastante emocionado. Atualmente ele é 

um dos melhores alunos do projeto, dedicado, esforçado e educado, a música mudou 

completamente as atitudes do Rafael. 

A diferença deste pólo para os outros é que nele acontece a aula de flauta junto 

com o canto coral. A introdução do canto coral fez com que a musicalidade daqueles 

alunos alcançasse um nível ótimo em relação aos outros pólos. Com o canto é 

trabalhado a escuta, a percepção, a noção de afinação.  

Tenho cinco anos de prática em dar aulas de flauta doce, e dois anos cursando 

faculdade de Licenciatura em Musica no Conservatório Brasileiro de Música, devido a 

minha experiência fui escolhido através de varias pessoas para levantar o projeto para o 

colégio Maria Pereira das Neves. O projeto lá estava acabando devido ao abandono dos 

alunos das aulas de música. Foi difícil no início, pois tinha que resolver tudo sozinho, 

mas com minhas habilidades adquiridas através das experiências obtidas em outros 

locais como o Apolo III, aos poucos fui conseguindo. 

O legal das aulas de música no colégio é que os pais estão sempre presente, tudo 

que acontece nas aulas é passado para eles, reuniões, apresentações dos alunos, 

aniversariantes do mês. Eles participam e incentivam o seu filho a estudar mais o 

instrumento, é muito importante a participação do responsável, é fundamental para o 

desenvolvimento do aluno. 

Igual ao grupo de flautas do Apolo III, na Orquestra do Preventorio os alunos 

estão começando a atuar como professores do instrumento no colégio. Atualmente a 

procura pelas aulas de flauta doce na instituição é altíssima, esses alunos que estão 

atuando como monitores já foram convidados pelo Maestro Marcio para participar da 

orquestra D da Orquestra de Cordas da Grota. 

 



																																																																																																																																																																							

	

	

3.3 - O método para flauta doce utilizado no Espaço Cultural da Grota 

e nos pólos. 

A metodologia de ensino adotada pelo Espaço Cultural da Grota é bem 

interessante. Nas aulas são utilizados vários métodos dentre eles posso citar o “Vamos 

tocar flauta doce” da Heller Tiler, um método japonês trazido de um curso oferecido 

pela Yamaha no Conservatório Brasileiro de Música em que Lenora e Marcio fizeram. 

Helle Tirler, nascida em Berlim (Alemanha), pioneira na área da iniciação musical no 

Brasil, musicista e professora de música. Lecionou flauta doce na escola alemã 

“Corcovado” (RJ), para crianças e adolescentes, e no Conservatório Brasileiro de 

Música em cursos direcionados para professores. 

Dentre esses métodos o mais utilizado na Grota inicialmente é o Pedrinho Toca 

Flauta de Isolde Frank. A escolha desse método se deu pelo fato dele seguir uma 

seqüência mais prolongada, e não mudar muito rápido de um exercício para o outro. 

Todos os outros métodos já experimentados mudam muito rápido embora possam 

também ser utilizados em alguns momentos do aprendizado. O Pedrinho apresenta uma 

progressão mais lenta o que permite, na aula em grupo, fazer com que a criança trabalhe 

mais aquela nota dada. São três ou quatro exercícios utilizando uma mesma dificuldade,  

não mudando de nota a cada lição como os outros métodos experimentados. 

Poucos desses métodos destinam-se as crianças na idade de 6 a 9 anos. Nesta 

idade, elas aprendem a tocar um instrumento mais rápido quando as músicas tocadas 

também podem ser cantadas. Por isso, métodos com exercícios sem letras sempre são 

insatisfatórios. Da mesma forma, a criança não gosta de tocar uma música quando não 

compreende tudo o que está escrito na partitura. Assim, uma música nova não deve 

apresentar muitos elementos ainda desconhecidos. As músicas e exercícios do 

“Pedrinho toca flauta” podem ser cantadas e tocadas e, se forem ensinadas 

corretamente,  vai fazer a criança sempre ler suas musicas, familiarizando-se passo a 

passo, com as novas notas, novos valores e novos sinais. 

Como a flauta doce soprano toca as musicas na altura ideal parta a voz infantil, a 

criança que toca flauta, geralmente também aprende a cantar em seu registro natural. 

 Enfim, o Espaço Cultural da Grota utiliza como base o Pedrinho, introduzindo 

eventualmente outros métodos e musicas brasileiras adaptadas para flauta doce no nível 

em que a criança se encontra. 



																																																																																																																																																																							

	

	

  Nas aulas de violinos, é utilizado o método do educador Shinichi suzuku, 

também como base, mais o repertorio utilizado junto ao método que é especialmente 

escolhido pelos professores da grota adaptando para o nível em que aluno se encontra.  

Shinichi suzuku nasceu em 1898 em Nagoya, filho do dono da maior fabrica de 

instrumentos de cordas do Japão, freqüentemente brincava nesse espaço quando garoto 

e mais tarde passou a trabalhar, executando projetos e produzindo violinos. 

O método criado por Shinichi Suzuki nasceu da constatação de que toda criança 

aprende a falar perfeitamente sua língua nativa - basta ouvir e imitar, que com o tempo e 

a atenção dos pais. Desde a mais tenra idade, elas logo aprendem a falar perfeitamente. 

O mesmo se dá no aprendizado da música através do Método Suzuki.  

Como está fundamentado na arte de educar pelo amor, o método não apenas 

forma grandes talentos musicais, mas também forma personalidades maduras e 

equilibradas. 

Apesar de sua ênfase inicial estar orientada para ouvir e imitar. À medida que o 

aluno adquire habilidade para interpretar peças musicais, simultaneamente, se já for 

alfabetizado, aprende as notações musicais. 

A metodologia utilizada no Espaço Cultural da Grota é clara, o aluno inicia seus 

estudos com a flauta doce soprano no primeiro ano, no segundo é introduzido os outros 

tipos de flauta dividindo em quatro vozes adaptadas com arranjos elaborados para ao 

grupo. No terceiro ano o aluno já está musicalizado e continua a prática com o 

instrumento em grupo, a experiência, a vivência musical, podendo migrar para outros 

instrumentos disponíveis no projeto como o violino, violão, viola, violoncelo, 

contrabaixo, flauta transversa, cavaquinho e percussão. Geralmente o violino é o mais 

escolhido pelos alunos devido às oportunidade de trabalho que o instrumento oferece no 

projeto e fora do projeto. Depois de migrarem para o instrumento escolhido, todos os 

alunos entram no curso de teoria oferecido por Lenora para aprimorar seus 

conhecimentos em teoria musical. 

Com o violino a aluno adquire a prática e a experiência passando por um 

processo parecido com o da flauta doce, só que no violino o aluno terá que ter aulas 



																																																																																																																																																																							

	

	

individuais que exigirão um estudo muito mais aprofundado e técnico do instrumento, 

além disso, todos terão que prática de orquestra iniciando no grupo D da orquestra, o 

grupo D é onde os iniciantes de violino do projeto praticam o que aprendem nas aulas 

individuais. Passado por este processo os alunos vão galgando os níveis de orquestra 

oferecidos no Espaço Cultural da Grota. Assim os que estiverem se destacando na 

orquestra D passam para a C e depois passam para a orquestra B e por final a oruqestra 

A.. 

Na orquestra B, o nível dos alunos é bem superior, pois o aluno terá que alcançar 

um nível de afinação aceitável para executar peças bem mais elaboradas de 

compositores do período Barroco, contando com uma rigorosa cobrança de estudo das 

peças exigidas pelo Maestro Fabio Almeida, que comanda esta Orquestra.  

A partir da vivencia na orquestra B os alunos poderão fazer uma prova para 

poder entrar na orquestra A, a orquestra principal do Espaço Cultural da Grota, dirigida 

pelo Maestro Nayram Pessanha, integrante da OSB.  

3.4 - A base que a flauta doce oferece para outros instrumentos 

 Depois de ter experimentado o quarteto de flautas doces – soprano, contralto, 

tenor e baixo, (esta formação pode servir de base para o aluno tocar outros 

instrumentos), o aluno acaba deixando a flauta doce como segundo instrumento ou 

apenas instrumento de iniciação. Sendo assim o aluno já teria passado pela experiência 

da prática em conjunto com o instrumento musicalizador – a flauta doce, podendo então 

aplicar tal experiência nas práticas em conjunto com o seu novo instrumento. Pois a 

flauta doce é usada em vários locais como trampolim para o aprendizado de outros 

instrumentos. 

O violino, por exemplo, é o mais escolhido na grota depois da flauta, por 

oferecer um mercado de trabalho amplo para aqueles que o dominam, podendo atuar 

dando aulas particulares do instrumento, formar grupos musicais para eventos como 

casamentos, dentre outros, trabalhar na prática de orquestra como monitor, dando aulas 

em grupo de violino nos núcleos de mutiplicação. Ou seja, vivendo da música, fazendo 

do instrumento a ferramenta principal de trabalho. A partir daí abre-se um mundo de 

oportunidades que poderá ser explorado pelo aluno. 



																																																																																																																																																																							

	

	

O aluno que inicia na flauta doce, ao passar para outro instrumento não sentirá 

tanta dificuldade quanto àqueles que não tiveram seu inicio na flauta. Por isso no 

Espaço Cultural da Grota existem alunos que tocam diversos instrumentos com muita 

facilidade, contrabaixos elétrico, guitarra, bateria, teclado, cavaquinho, etc.. 

Por este motivo novos grupos estão se formando a partir desse processo, posso 

citar alguns como o grupo Quinteto Echo Music, trabalhando um repertório totalmente  

popular, incluindo rock, pop, Black music, samba e bossa nova, executadas no violino 

com arranjos feitos para o grupo. O Brazilian twins, criado pelos irmãos Walter e 

Wagner caldas, que engloba um repertório popular e internacional de músicas que 

marcaram época e tem feito bastante sucesso nos Estados Unidos. E não poderia deixar 

de falar de um dos grupos mais antigos criados depois da orquestra em 1999, o Grupo 

vocal Negros e Vozes, formado por integrantes da Orquestra de Cordas da Grota 

O grupo Negros e Vozes foi criado em março de 1999, por três amigos que 

tinham em comum a paixão pela música e um grande prazer em cantar. O grupo vocal  

explora o repertório de músicas do folclore africano, norte americano, MPB, além do 

Blues e do samba. Sua versatilidade musical pode ser conferida em brilhantes 

apresentações em diversos espaços culturais do Estado do Rio de Janeiro. O grupo 

busca a qualidade vocal e harmônica em seus espetáculos musicais principalmente 

quando se apresenta à capella. A música à capella refere-se à música vocal sem 

acompanhamento instrumental "que forme uma unidade própria". Sob essa ótica, 

instrumentos podem ser utilizados para dobrar partes vocais, tal como, um baixo 

elétrico é utilizado para dobrar o baixo vocal com o objetivo de dar peso a essa linha 

melódica, mesmo assim, a peça ainda é considerada a capella. Apesar disso, para a 

maioria das pessoas no mundo, o termo musical a cappella significa música criada com 

nada mais do que a voz humana,	ou quando a pessoa canta sem acompanhamento de 

instrumentos.	

Tendo sua carreira iniciada em festas de rua, passaram a apresentações em 

clubes e posteriormente em vários projetos culturais, como encontros de entidades 

negras e projetos sociais e beneficentes.	

O Negros e Vozes também utilizou a flauta doce como ferramenta para tirar as 

vozes da partitura bem no início do grupo, pois antigamente o grupo não tinha pianos ou 

violões que auxiliasse a tirar as frase melódicas de cada integrante. 	



																																																																																																																																																																							

	

	

E no rastro da orquestra e do grupo Negros e Vozes, mais jovens da comunidade 

da grota despertam para música podendo ser cantada, tocada com o violino ou com a 

flauta doce. 

Tudo começou com a flauta doce, desde então abriram-se portas, apareceram 

oportunidades para aqueles que tiveram vontade de aprender o instrumento que serviu 

como base para todos os grupos que surgiram na comunidade da grota a partir desta 

poderosa ferramenta de musicalização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



																																																																																																																																																																							

	

	

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

 

 
Este trabalho foi estruturado com base nas experiências vividas durante doze 

anos no Espaço Cultural da Grota.	A partir de dados colhidos por meio das entrevistas 

com os fundadores do projeto, investigando assim as práticas pedagógicas 

desenvolvidas na “Orquestra de Cordas da Grota”, entendemos que a flauta doce é um 

instrumento musicalizador em potencial, principalmente se introduzido na prática em 

conjunto, por ser um instrumento de fácil acesso a emissão sonora – dando assim um 

rápido retorno produtivo ao aluno iniciante. 

 Tendo em vista a atual realidade educativa, cultural do nosso país, 

consideramos relevante a iniciativa de propostas e ações que ultrapassam os limites do 

contexto escolar, contribuindo, dessa forma, para a recuperação da ação educativa e 

cultural dos indivíduos, tornando-os cidadãos críticos e participativos na sociedade. 

 Nessa direção, os projetos sociais que utilizam a música, quando desenvolvidos 

de forma contextualizada com a realidade social de seu público, podem ser considerados 

como um importante veículo educativo-musical, visto que tem alcançado significativos 

resultados musicais e socioculturais junto às comunidades e indivíduos que deles 

participam. 

No caso do Espaço Cultural da Grota aqui apresentado podemos constatar que a 

flauta doce esteve na base de formação de todo um movimento que se iniciou com 

poucas crianças e que agora já atinge um contingente de mais de 400 crianças e jovens 

envolvidos no processo de musicalização. Além disso observamos a formação de 

grupos musicais que surgiram a partir da iniciativa dos próprios alunos e que já atuam 

profissionalmente no cenário artístico e cultural da cidade e do estado.  



																																																																																																																																																																							

	

	

A flauta doce impulsiona e ajuda, abrindo possibilidades para o estudo futuro de 

outros instrumentos musicais, qualquer que sejam eles. A base adquirida com o estudo 

da flauta doce vai auxiliar no aprendizado de outros instrumentos pois a metodologia 

desenvolvida para esse instrumento oferece uma base sólida de leitura melódica e 

rítmica que vai dar ao aluno um diferencial que vai impulsioná-lo no aprendizado de um 

segundo instrumento. 

Por fim, a flauta doce ainda abre portas para a atuação como professor de 

musicalização, abrindo oportunidades de trabalho em projetos sociais e em escolas para 

aqueles que se dedicaram ao seu estudo. 
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