
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 
 

 
 
 
 
 
 

TESE DE DOUTORADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSINAR MÚSICA NA ESCOLA: UM ESTUDO DE CASO COM UMA 
ORQUESTRA ESCOLAR 

 
 
 

  
 
 
 
 

CARLA PEREIRA DOS SANTOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTO ALEGRE 
2013 



 
 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

CARLA PEREIRA DOS SANTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSINAR MÚSICA NA ESCOLA: UM ESTUDO DE CASO COM UMA 
ORQUESTRA ESCOLAR 

 
 

  
 
 
 
Tese submetida ao Programa de Pós 
Graduação em Música da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul como parte dos 
requisitos exigidos para a obtenção do Título 
de Doutor em Música, área de concentração 
Educação Musical. 
 
Orientadora: Profª. Dra. Luciana Marta Del-
Ben 
 

 
 
 
 
 

 
 

PORTO ALEGRE 
2013 

 



 
 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À minha família, pela vida compartilhada, pelo apoio, 
amor e carinho incondicional que a mim sempre foi 
dedicado, especialmente à minha amada mãe, principal 
responsável por me fazer chegar até aqui.  

 

À Orquestra Villa-Lobos, pelo acolhimento e por inspirar 
este trabalho. 

 



 
 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 

Agradeço primeiramente à minha orientadora, professora Dra. Luciana Del-Ben, por 

me possibilitar novas formas de olhar o mundo e o conhecimento, e por todos os 

ensinamentos que me propiciou no decorrer dos quatro anos de curso. Agradeço pelo tempo e 

atenção que sempre despendeu para a elaboração desta tese, pelo modo prestativo e dedicado 

como conduziu as orientações e ajudou a elucidar minhas tantas dúvidas. Sou grata também 

por sua confiança e paciência.     

Agradeço carinhosamente à Orquestra Villa-Lobos e a cada um de seus integrantes, 

professores e colaboradores pelo acolhimento carinhoso e por me confiarem parte de suas 

vidas e experiências que tanto ajudaram a construir este trabalho. Agradeço também, pelas 

amizades que construí na orquestra no decorrer do convívio coletivo com o grupo, bem como 

pela disponibilidade e atenção que sempre foi dada ao trabalho e às minhas necessidades 

acadêmicas.  

À professora Cecília, meu agradecimento especial, por abrir as portas da Orquestra, 

permitindo meu acesso à intimidade do grupo e o convívio que possibilitou compreender os 

meandros do ensino na orquestra e a enxergar a força dos projetos nascidos na escola, a partir 

do empenho e obstinação de professores de música como Cecília. Agradeço pelo tratamento 

afetuoso, pela atenção, pelas conversas, trocas e alegrias compartilhadas no decorrer de nosso 

convívio, e por ter sido sempre muito solícita, ajudando-me no que fosse possível para o 

desenvolvimento da pesquisa.  

Agradeço à Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Villa-Lobos e sua equipe 

diretiva, das gestões 2008 a 2010 e 2010 a 2012, por permitir meu acesso à escola e à 

Orquestra Villa-Lobos para desenvolver a pesquisa, podendo coletar dados através de 

entrevistas, observações e registros audiovisuais com professores e alunos da instituição.  

Também agradeço aos participantes da pesquisa (equipe diretiva, professores do 

projeto e da escola e integrantes) que prestativamente me concederam entrevista.  

À Alexsander Rieger e Flávia Dupont, integrantes da orquestra, agradeço pela 

amizade, pelos passeios, pelas palavras amigas e sorrisos que me fizeram dar nos momentos 

mais difíceis de minha caminhada em Porto Alegre. O natal com vocês e o carinho com que 

fui acolhido por suas famílias nunca será esquecido. Vocês me ensinaram muito. Ao 

Alexsander, agradeço, também, pelas fotografias cedidas, pelas dicas fotográficas que foram 

muito úteis e pela disposição em sempre me ajudar.  



 
 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Entre as instituições que possibilitaram minha formação, agradeço principalmente à 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por me possibilitar cursar o doutorado e à 

Universidade Federal da Paraíba, que possibilitou minha formação em música (como 

instrumentista e professora) e o exercício da docência no ensino superior, como professora 

substituta, despertando ainda mais o meu amor pela profissão de professor.  

Agradeço também a toda a equipe do grupo de pesquisa Práticas de ensino e 

aprendizagem em múltiplos contextos (PENSAMus) da UFPB, pelas experiências em 

pesquisa que me proporcionaram e pelo incentivo e confiança dedicado a mim, em especial ao 

professor Dr. Luis Ricardo por acreditar e me incentivar a dar passos mais ousados na vida 

acadêmica. À Escola de Música Antenor Navarro por ter propiciado a base inicial de minha 

formação em música e por me acolher como professora dessa instituição.  

Ao Instituto de Música Waldemar de Almeida, através da Fundação José Augusto, por 

apoiar e incentivar minha formação, liberando-me das atividades docentes durante o período 

de curso. À direção, departamento de pessoal, professores e todas as pessoas dessa instituição 

pelo incentivo e confiança.  

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), agradeço 

pela concessão da bolsa de estudos que possibilitou minha estada na cidade de Porto Alegre, 

viabilizando meus estudos e minha formação.  

Agradeço ao corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Música da UFRGS, 

pelas importantes contribuições para a minha formação, em especial, às professoras Luciana 

Del-Ben e Jusamara Souza. Ao corpo técnico-administrativo e demais colegas do PPGMUS, 

pela colaboração, amizade e momentos de compartilhamento e troca de conhecimentos.  

Aos professores Dr. Luis Ricardo Queiroz (UFPB) e Dr. Ney Fialkow (UFRGS) pelas 

contribuições dadas na minha qualificação.  

Aos professores Dr. Luis Ricardo Queiroz (UFPB), Dr. Marcus Vinícius (UFMS) e 

Dr. Ney Fialkow (UFRGS), pela disposição em ler e avaliar esta tese e por suas arguições na 

defesa deste trabalho.   

À Delmary Vasconcelos e Mário André, pela leitura prévia da tese e suas pertinentes 

considerações. Agradeço também às colegas, Márcia Puerari, Cristina Bertoni, Silvia, Tamar, 

Elaine, Juliana, Maria Odília, Cássia, bem como à todo o grupo Música e escola da UFRGS, 

pelas instigantes discussões e reflexões, pelos conhecimentos compartilhados e pelo 

companheirismo. Agradeço em especial, a Mário André e Vanilda Lídia pelas valiosas 

conversas e aprendizagens trocadas, assim como pela amizade, apoio e carinho fora do grupo.     



 
 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Às amigas Anete Susana e Leila Dias pelos momentos acolhedores e felizes, pelos 

almoços de domingo, pelo apoio, pelas experiências compartilhadas e pelas conversas 

instigantes sobre nossos trabalhos e pesquisas.   

Agradeço a todos os amigos que estiveram ao meu lado e que de algum modo 

colaboraram na minha trajetória até aqui. À querida amiga Fabiane Maldaner, por me receber 

em Porto Alegre e me acompanhar durante os quatro anos de estada na cidade, 

compartilhando alegrias, tristezas e me amparando nos momentos difíceis.  

Ao amigo Marciano Soares, agradeço pela amizade e por sempre se dispor a atender, 

de modo prestativo, aos meus inúmeros pedidos de socorro técnico informático, de modo 

presencial ou remoto.   

À Rogério Borges, um agradecimento especial por ter sido uma pessoa muito 

importante na minha vida, por todos os momentos juntos, pelo cuidado, proteção e o carinho 

que sempre me dedicou.  

Agradeço à Orquestra de Violões da Paraíba e a todos os queridos integrantes por, 

mesmo à distância me manterem perto, pelo carinho dedicado, pela força e a coragem que 

sempre me foi dada. Agradeço especialmente ao amigo Cyran Costa pela parceria e amizade, 

bem como pela garra e dedicação ao grupo.  

Agradeço especialmente à minha mãe pelo amor incondicional, por me acompanhar e 

me apoiar em cada etapa da vida e por me ajudar a chegar até aqui. Ao meu pai agradeço pela 

vida e pelo apoio e carinho que sempre me dedicou e à sua esposa Geovana e família, 

agradeço pelo apreço e carinho.  

A meus irmãos agradeço pelo apoio, carinho, amizade, incentivo e pela importante 

contribuição que cada um deles ofereceu para a realização deste trabalho. Ao meu irmão 

Alberto, pela constante troca de ideias e correções, Henrique, pelas traduções e revisões, 

Catarina, pela força e inspiração diária, Guilherme pelas palavras de apoio. À minha querida 

sobrinha Lethicia, por iluminar e alegrar a minha vida, à meu cunhado pela dedicação, 

cuidado e carinho constante.  

Enfim, agradeço a todos que de alguma maneira contribuíram para a realização deste 

trabalho e para que eu chegasse até aqui. 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

RESUMO 

 

 
Este trabalho tem como objetivo geral analisar como se configura um modo de ensinar música 

na escola através de uma orquestra escolar e, como objetivos específicos, investigar as 

dimensões envolvidas nesse processo de ensino (o que, como, quem, para quem, por que e 

para que se ensina música nesse grupo) e compreender os significados que constituem esse 

modo de ensinar música na escola. A cultura escolar foi tomada como construto teórico, 

possibilitando olhar para o campo e entender o que nele está sendo produzido, assim como as 

dimensões envolvidas no ensino, a partir da prática escolar. Adotando uma abordagem 

qualitativa, a pesquisa tem como método investigativo o estudo de caso e, como campo 

empírico, a orquestra de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental da cidade de Porto 

Alegre-RS. Os dados foram coletados através de observações registradas em notas de campo; 

registros audiovisuais, mais especificamente fotografias e filmagens; e entrevistas 

semiestruturadas. A análise e interpretação dos dados indicou que o modo de ensinar música 

na escola através da Orquestra Villa-Lobos se configura a partir da prática musical em grupo, 

com referência na profissão, tendo as apresentações e espetáculos como a culminância da 

aprendizagem musical. Nesse processo, os vínculos afetivos vão sendo fortalecidos pelo 

convívio e pela prática coletiva, cultivando o que os próprios integrantes denominam como 

segunda família, criando a ambivalência entre a estrutura rígida e formal de uma orquestra 

com o ambiente acolhedor da segunda família. Essa prática coletiva foi fazendo sentido para a 

instituição por suas ações e resultados e o ensino na Orquestra Villa-Lobos se consolidou 

como um modo de ensinar música na escola, sobretudo, porque foi construído, articulado e 

sedimentado dentro da própria escola. 

Palavras-chave: ensino de música na educação básica; grupos instrumentais escolares; 
cultura escolar.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aims at analyzing a school orchestra sets up a way to teach music in schools. More 

specifically, the study aims to investigate the dimensions involved in this teaching process 

(what, how, who, to whom, why, and to what purpose music is taught to this group) and to 

understand the meanings that help to constitute this way of teaching music in schools. Taken 

as a theoretical construct, the school culture made it possible to understand what is being 

produced in the field, as well as the dimensions involved in music teaching, from the 

perspective of the school practices. Adopting a qualitative approach to research, a case study 

with the orchestra of a Municipal School of Basic Education of Porto Alegre-RS was carried 

out. Data were collected through observations recorded in field notes, audiovisual recordings, 

specifically photographs and footage, and semi-structured interviews. Data analysis indicates 

that the way of teaching music in the school orchestra is set up from the practice of making 

music together, taking the music profession as a reference, and public performances as the 

culmination of the process of music learning. In this process, the affective ties are 

strengthened both by participants’ interaction and collective practice, cultivating what the 

members themselves call a second family. This creates ambivalence between the rigid and 

formal structure of an orchestra and the welcoming atmosphere of the second family. Through 

its actions and outcomes, this teaching practice gradually became meaningful for the 

institution. The way of teaching music in the orchestra was consolidated as a way of teaching 

music in the school because it was built, articulated and settled within the school itself. 

 

Keywords: music teaching in basic education; school instrumental groups; school culture. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. INTERESSE PELO TEMA  

Grande parte de minha experiência profissional com o ensino de música esteve 

diretamente ligada a grupos instrumentais e vocais em diferentes contextos de ensino e de 

aprendizagem. O primeiro contato com grupos dessa natureza ocorreu no início de meus 

estudos musicais, quando ainda nem sabia identificar no braço do violão as notas escritas na 

pauta e decidi fazer o teste para ingressar numa orquestra de violões que seria criada em João 

Pessoa-PB, cidade onde morava. Passei no teste e acredito que esse grupo impeliu e “regeu” 

minha vida profissional, sendo uma das experiências mais marcantes que tive durante minha 

trajetória com a música, sobretudo por, anos depois, reativar e assumir a regência dessa 

orquestra.   

Como reflexo dessa iniciação na música, passei, como professora de música, a inserir 

os grupos instrumentais e vocais nas minhas práticas de ensino. Foi nessa perspectiva que 

desenvolvi um projeto que tinha como proposta ensinar música por meio de grupos 

instrumentais e vocais com crianças e jovens de baixa renda em um dos maiores bairros da 

cidade de João Pessoa-PB. O trabalho realizado nesse projeto se tornou foco da minha 

dissertação de mestrado (SANTOS, 2006).  

 O projeto, por funcionar nas dependências de uma escola, me aproximou desse 

contexto. Porém, foi minha atuação docente no curso de licenciatura em música da 

Universidade Federal da Paraíba, com as disciplinas Metodologia do Ensino do Instrumento e 

Estágio Supervisionado II, ambas voltadas para o ensino da música na escola de educação 

básica, que despertou meu interesse em estudar, no doutorado, os grupos instrumentais 

escolares.  

Todos os alunos da disciplina Metodologia do Ensino do Instrumento também estavam 

matriculados no Estágio Supervisionado II e, para eles, esse foi o momento de articular o 

conteúdo das duas disciplinas. Os estagiários foram orientados a elaborar projetos a serem 

desenvolvidos com os alunos do ensino médio e/ou educação de jovens e adultos. As 

propostas foram encaminhadas e aceitas pelas escolas, entretanto, foi necessário que se 

adequassem às normas e às características organizacionais dessas instituições, negociando os 

horários e os espaços para a realização das aulas. Como exemplo, uma das escolas determinou 

que apenas os alunos do primeiro ano do ensino médio participariam do projeto; o segundo e 
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terceiro ano deveriam, conforme definido pela escola, priorizar as atividades destinadas ao 

vestibular.  

 O desafio de conceber e planejar as disciplinas de Metodologia do Ensino do 

Instrumento e de Estágio Supervisionado II, bem como acompanhar os alunos em suas 

atuações nas escolas, fez com que eu ampliasse a minha visão sobre a música nesse espaço, 

passando a entender que as práticas de ensino e de aprendizagem da música podem assumir na 

escola diferentes formatos, configurados, por exemplo, como componente curricular, projetos 

ou atividades diversas, obrigatórias ou não, a exemplo de corais, aulas de instrumentos e 

grupos instrumentais. Os resultados obtidos em estudos e pesquisas como, os desenvolvidos 

por Del Ben (2005), Hirsch (2007a; 2007b), Hummes (2004) e Santos (2005) corroboram 

minhas percepções ao indicarem que a música está presente na escola de diferentes maneiras, 

independentemente da sua obrigatoriedade no currículo.  

 No tocante aos grupos instrumentais, chamou-me a atenção o destaque que as bandas e 

fanfarras escolares têm em algumas localidades. É o caso da cidade de João Pessoa, onde 

essas práticas musicais escolares ganharam maior evidência, de modo que a Prefeitura da 

cidade investiu, no ano de 2009, 750 mil reais na compra de instrumentos, incentivando a 

estruturação e criação de bandas marciais nas escolas municipais (JOÃO PESSOA, 2009). 

Esses incentivos foram ampliados nos anos seguintes, tanto que 100% das escolas municipais 

dessa cidade possuem banda (JOÃO PESSOA, 2012).  

Também a Prefeitura de São José, em Santa Catarina, tem investido no Projeto Bandas 

e Fanfarras nas escolas (BELA SANTA CATARINA, 2008). Conforme Cislaghi (2009), a 

implantação desse projeto no município de São José ocorreu como uma extensão da prática de 

bandas e fanfarras já existentes na cidade. De modo semelhante, a Prefeitura de Porto Alegre 

implementou, no ano de 2008, diversos núcleos de formação musical, em escolas-eixo, a 

partir das atividades que já eram desenvolvidas nas próprias escolas. Desse modo, criou-se, 

além de núcleos de percussão, violão, canto coral, hip hop, música e tecnologia, música na 

educação infantil, também os núcleos de orquestras e bandas (PORTO ALEGRE, 2009).  

 Desse modo, pode-se considerar que “muitas são as formas de desenvolver o ensino de 

música nas escolas, assim como diversos podem ser seus conteúdos e objetivos” (DEL-BEN, 

2009, p. 116). A presença da música nesses diferentes formatos, com distintos conteúdos e 

objetivos, está relacionada com a autonomia da escola para escolher e definir aquilo que irá 

fazer parte de seu projeto pedagógico. Sobre tal aspecto, Del-Ben (2009) ressalta que a 

autonomia da escola e dos professores está prevista na legislação, referindo-se à Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e às então vigentes Diretrizes Curriculares 
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Nacionais para o Ensino Fundamental1 (DCNEF), que devem orientar a constituição do 

projeto pedagógico da escola: 

 
Em nenhum momento as diretrizes estabelecem objetivos e conteúdo 
programático dos projetos pedagógicos, ou formatos e modelos a serem 
desenvolvidos pelas escolas. Ao contrário, enfatizam a idéia de identidade, 
seja dos participantes da comunidade, seja da própria unidade escolar. [...] as 
escolas parecem ser entendidas como coletivo de profissionais da educação, 
capazes de decidir, com o apoio da comunidade escolar, os rumos de suas 
próprias ações, considerando tanto as orientações legais, quanto suas 
próprias concepções, anseios, necessidades e interesses (DEL-BEN, 2009, p. 
118-119). 

 

 Essa autonomia prevê que a escola organize e estruture seu próprio projeto 

pedagógico, conforme suas necessidades e sua realidade social. Como afirma Arroyo (2007), 

“em cada tempo, quem define a função da escola pública, quem define o sentido do direito à 

educação, são os sujeitos desse direito e as condições materiais e culturais em que produzimos 

todos os seus direitos” (ARROYO, 2007, p. 136). Esses sujeitos, aos quais se refere Arroyo, 

têm indicado a necessidade de práticas educativas escolares que acompanhem e deem conta 

de sua realidade, sua formação, sua cultura e, sobretudo, seus direitos (ARROYO, 2007, p. 

135).  

 Desse modo, face à autonomia da escola e da sua possibilidade de escolha, a música, 

em seus diferentes formatos, aparece como uma dessas práticas educativas que compõem o 

ensino na educação básica, configurando-se como práticas desenvolvidas não apenas em sala 

de aula, como conteúdo do componente curricular, mas como projetos inseridos no projeto 

pedagógico das instituições. Um exemplo dessas práticas são os grupos instrumentais antes 

identificados nas escolas das cidades de João Pessoa-PB, São José-SC e Porto Alegre-RS.  

Assim, diante da presença de grupos instrumentais na escola, da constatação do 

incentivo à criação de novos grupos escolares por iniciativa do poder público, bem como 

partindo de minha própria experiência musical e trajetória profissional com os grupos 

instrumentais e com a escola, configurou-se como interesse geral da pesquisa investigar os 

grupos instrumentais escolares e suas singularidades, no que se refere aos modos de ensinar 

música nesse contexto.  

Busquei, então, compreender as discussões vigentes na literatura acerca dessa 

temática, de modo a melhor delimitar meu objeto de estudo, que foi sendo construído a partir 

de minha inserção em campo, em concomitância com a revisão de literatura. Desse modo, 

1 Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB nº 2/1998. 
                                                           



17 
 

através da articulação dessa literatura com meu campo de interesse passei a questionar: como 

um grupo instrumental constrói seus modos de ensinar música e como se relaciona com o 

contexto escolar? Com base nessa questão, defini como objetivo da pesquisa investigar como 

se configura um modo de ensinar música na escola através de um grupo instrumental escolar. 

Os objetivos específicos buscaram identificar e analisar as dimensões envolvidas nesse 

processo de ensino (o que, como, quem, para quem, por que e para que se ensina música nesse 

grupo) e compreender os significados que ajudam a constituir esse modo de ensinar música na 

escola. 

1.2. ESTRUTURA DO TRABALHO  

 Tendo em vista os objetivos apresentados, optei por estruturar a tese em 7 capítulos. 

Nesta introdução, após apresentar meu interesse pelo tema, apresento a revisão de literatura 

que, estruturada sob dois eixos: grupos instrumentais e escola, foi determinante para a 

construção e definição dos objetivos da pesquisa.   

 No capítulo II, apresento definições acerca da cultura escolar, que, compreendida 

como toda a vida escolar, a partir da perspectiva de Viñao Frago (1995; 2006), foi tomada 

como conceito que permitiu olhar para o campo empírico e entender o que nele estava sendo 

produzido a partir de suas práticas diárias, auxiliando nos caminhos metodológicos e na 

organização das informações que levariam à compreensão dessas práticas.  

 Em seguida, no capítulo III, descrevo o caminho metodológico trilhado em direção aos 

resultados da pesquisa. Relato a minha imersão em campo durante dois anos e meio e os 

momentos menos frequentes de contato até o término da pesquisa, bem como o processo de 

operacionalização da pesquisa, conduzida à luz da cultura escolar. A contextualização do 

campo empírico fez-se necessária como forma de situar o leitor no contexto e estrutura do 

grupo instrumental investigado. Nesse capítulo, explicito o processo que conduziu minhas 

decisões e escolhas, assim como a abordagem, os métodos e os instrumentos de coleta 

utilizados conforme as demandas do estudo. Por fim, explicito como ocorreu o processo de 

análise e interpretação dos dados.  

Em seguida, no capítulo IV, inicio a análise e interpretação dos dados, apresentando o 

grupo em seu aspecto artístico. As apresentações e espetáculos anuais são o foco desse 

capítulo, em que são descritos e discutidos os aspectos que levam a compreender o porquê e 

como ocorrem essas apresentações, bem como seus significados. A ideia de fazer música em 

grupo é o fio condutor do trabalho, sendo portanto, ressaltado nesse e nos demais capítulos. 
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Dando continuidade à análise, o capítulo V trata da construção, organização e 

operacionalização do ensino no grupo e suas dimensões: quem ensina, o que e para quem, e 

para quê é ensinado, evidenciando como funciona o processo de ensino nesse grupo artístico, 

que envolve dois eixos intrinsecamente articulados: a música em grupo e o processo de 

construção do trabalho desenvolvido na orquestra e seus resultados.  

No capítulo VI, trato da articulação do grupo com a escola e da criação e sedimentação 

de um programa de música, ressaltando a relação e a função da escola na constituição do 

ensino nesse grupo e os sentidos que se constroem a partir da prática musical coletiva.  

Por fim, apresento, nas considerações finais, os principais resultados e conclusões 

obtidos através da pesquisa, revelando que o princípio que sustenta o ensino na orquestra é a 

prática de fazer música em grupo, com referência na prática profissional.  

Descreverei a seguir os caminhos que percorri, por meio da revisão de literatura, para 

chegar aos objetivos apresentados neste trabalho. 

1.3. REVISÃO DE LITERATURA  

Tendo em vista meu interesse em estudar os grupos instrumentais na escola, decidi 

construir minha revisão de literatura a partir de dois eixos: de um lado, pesquisas e estudos 

sobre grupos musicais (contemplando grupos escolares e não escolares), e, de outro, sobre 

escola. Embora haja convergência entre os eixos, optei inicialmente por separá-los, para ter 

uma melhor compreensão do modo como cada um desses eixos é tratado na literatura.   

Na busca por compreender o que tem sido discutido acerca dos grupos instrumentais, 

encontrei na literatura trabalhos diversos que têm como foco os grupos musicais em suas 

diferentes formações, ou seja, grupos vocais (coros) e grupos instrumentais (bandas, fanfarras, 

orquestras, entre outros), desenvolvidos em diferentes espaços e contextos.  

Para situar essas discussões, considerei fundamental trazer inicialmente à tona 

informações sobre grupos musicais, não apenas restritos ao contexto escolar ou diretamente 

relacionados ao meu interesse de estudo, mas nos diferentes enfoques e perspectivas, a fim de 

ter um visão acerca do que estava sendo tratado na literatura relacionado a essa temática. 

Desse modo, foram sistematizadas considerações sobre os grupos musicais não escolares, para 

em seguida passar a afunilar minhas buscas, revisando estudos nacionais e internacionais que 

investigaram os grupos instrumentais no contexto escolar, em busca de examinar o que dizem 

especificamente sobre esse campo, para que, assim, eu pudesse balizar meus estudos.  
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No eixo condutor da revisão sobre a escola, os trabalhos encontrados evidenciaram 

características específicas dessa instituição, permitindo entender aspectos que foram 

fundamentais para a construção e delimitação dos objetivos deste trabalho. 

1.2.1 Grupos musicais: uma diversidade de práticas e finalidades  

Os grupos musicais, instrumentais ou vocais, que promovem a experiência prática com 

música a partir do tocar ou cantar, têm estado presentes entre as atividades e propostas 

desenvolvidas em diferentes contextos e espaços de ensino e de aprendizagem musical. 

 É perceptível o interesse de autores em compreender essas práticas sob várias 

perspectivas e enfoques. Com referência às práticas em coro, por exemplo, o trabalho de 

Figueiredo (1990) aponta que o regente coral, como educador musical, é o responsável por 

estratégias de ensaio que visam promover o desenvolvimento musical dos participantes.  

 Encontrei nos trabalhos de Joly (2007) e Godoy (2007) perspectivas para a 

compreensão dos processos que norteiam o ensino e a aprendizagem musical nos grupos 

corais a partir do olhar do regente. O estudo de Joly trouxe, ainda, considerações que 

permitiram concluir que o grupo coral também é um espaço onde se estabelecem e se 

intensificam relações sociais e laços de amizades, aproximando-se, assim, dos resultados da 

pesquisa de Dias (2008, 2011), que, a partir do viés sociológico, caracterizou a prática coral 

desenvolvida em dois coros da cidade de Porto Alegre como um espaço de interação social, 

visto que leva ao “estabelecimento de relações de proximidade, de acolhimento e de 

pertencimento” (DIAS, 2011, p. 197). De modo semelhante, Fucci Amato (2007) ressalta as 

atividades corais como uma ferramenta de ação e interação social.  

 Ainda nessa direção, porém trazendo outras perspectivas, situam-se os estudos de 

Pereira e Vasconcelos (2007), Lúcia Teixeira (2005) e Souza et al. (2009), que destacam o 

caráter educativo das atividades corais, a partir das práticas vocais realizadas nos coros, dos 

procedimentos adotados, das perspectivas, interesses e relações ali estabelecidas, entre regente 

e coralistas. Nesses estudos, salienta-se também a importância de considerar as experiências 

cotidianas dos integrantes. Conforme Souza et al.:   

 
Os resultados de nossas pesquisas apontam para a necessidade de um 
alargamento da concepção de cantar, de flexibilidade necessária para se 
trabalhar um repertório que atenda às demandas dos coristas e o repensar 
sobre as dimensões sociais que atravessam as práticas corais coletivas, 
simultaneamente aos aspectos artísticos e estético musicais (SOUZA et al., 
2009, p. 990). 
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 Esses estudos sobre práticas de coro mostram que, nos últimos anos, os autores têm 

dedicado atenção para as atividades corais, compreendendo-as sob uma perspectiva social, 

sem focar diretamente nos conteúdos musicais, mas nas relações sociais que se estabelecem a 

partir da prática coral. Um dos interesses recorrentes observados nos trabalhos revistos foi o 

de compreender os processos de ensino nesses grupos, seja para entender como ocorrem as 

relações ou propor estratégias para a realização dos ensaios.  

 Entre os trabalhos relacionados às práticas corais, com ênfase direta no contexto 

escolar, encontrei apenas os estudos de Costa (2007, 2009). Essa autora enfatiza a necessidade 

de organizar e divulgar materiais específicos para corais juvenis como forma de incentivar a 

formação de grupos nessa faixa etária, sobretudo nas escolas de ensino médio. Nesse sentido, 

sua preocupação volta-se para a produção e seleção de materiais didáticos e atividades para 

serem implantados e trabalhados nos corais escolares. 

 Nos estudos voltados especificamente para os grupos instrumentais, foi encontrado o 

trabalho de Silva (2010), que trata da organização social no conjunto musical Itiberê 

Orquestra Família. A partir de um trabalho etnográfico desenvolvido entre os anos de 2001 e 

2004, o autor destaca as relações de convívio entre os músicos e as implicações dessa relação 

no desenvolvimento do trabalho realizado na orquestra. Segundo Silva (2010), a prática 

musical nesse grupo foi construída conjuntamente a um processo de integração coletiva que 

remete a valores que orientam as ações dos músicos (compromisso, cooperação, 

solidariedade) e a realização sonora. O estabelecimento de vínculos afetivos e da relação do 

grupo como família parece ter sido determinante no modo como o grupo desenvolve suas 

práticas. Conforme destacou Silva (2010), “Naquela prática, havia a afirmação êmica de que o 

‘som’ é uma construção coletiva, e tecnicamente dependente das atitudes dos músicos” 

(SILVA, 2010, p. 2). A partir dessa premissa, enfatizou a relevância de estudos com destaque 

aos valores construídos a partir das práticas musicais.  

 Esse mesmo conjunto musical foi estudado por Caitano (2011) que, com o intuito de 

compreender a concepção dos elementos experimentais e o sistema musical do compositor e 

instrumentista Itiberê Zwarg, no processo de criação e prática musical no grupo Itiberê, 

destacou o fazer e aprender coletivo como um dos principais aspectos para o desenvolvimento 

da prática musical do grupo. A construção de uma relação “de família” entre os integrantes do 

grupo também foi destacada como preponderante, com implicações na atuação e conduta do 

grupo. Conforme o autor: “a ideia de Orquestra Família significa família musical e família 

espiritual, porque cada integrante é filho de um pai e de uma mãe diferente, porém são unidos 
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por um mesmo espírito de tocar junto” (CAITANO, 2011, p. 47). De modo semelhante, 

Müller (2010) também destaca o caráter coletivo da prática musical desenvolvida na 

Orquestra Itiberê, em uma pesquisa que teve como objetivo compreender a experiência vivida 

pelos integrantes na cidade do Rio de Janeiro, a partir de sua inserção na Orquestra.  

 Também foram encontrados trabalhos que tiveram como objetivo compreender os 

processos de ensino e de aprendizagem de música nos grupos instrumentais, com foco nos 

procedimentos e estratégias de ensino. Essa perspectiva pode ser verificada em Joly e 

Montrone (2008), que analisaram e descreveram processos de ensino presentes em uma 

orquestra comunitária, levando em consideração que a convivência entre indivíduos diversos, 

com diferentes interesses, preferências, desempenhos, personalidades, idades, realidade 

social, entre outros aspectos que os distinguem, pode gerar aprendizagens também diversas. 

Nessas aprendizagens, incluem-se o respeito, a amorosidade, a compreensão e a solidariedade. 

Nesse sentido, as autoras concluem que “os processos educativos decorrentes destas práticas 

musicais e sociais são fatores de transformação constante dos músicos participantes (JOLY; 

MONTRONE, 2008, p. 5). 

 Essa forma de entender a orquestra comunitária assemelha-se ao que é proposto por 

Pereira e Vasconcelos (2007) em estudos sobre as atividades corais: “o coral, por ser um local 

que propicia muitos contatos sociais, permite os sujeitos se colocarem em situações que os 

conduzem ao aprendizado e desenvolvimento de relações com a música, com os outros e com a 

comunidade” (PEREIRA; VASCONCELOS, 2007, p. 118). Do mesmo modo, Kleber (2006), 

em seu trabalho no contexto de duas organizações não governamentais (ONGs), revelou que: 

 
A perspectiva pluricontextual das ONGs me permitiu perceber e analisar a 
complexidade que se apresentava no processo pedagógico musical entendido 
como um campo que oferece a possibilidade de apreender, simultaneamente, 
diferentes aspectos da realidade social, considerando, ao mesmo tempo, as 
suas inter-relações. Nos dois espaços específicos que agregavam grupos, 
também, específicos, pude experienciar um laboratório de vivências 
coletivas que tinham como eixo comum a música como prática social. Dessa 
forma o paradigma coletivo se apresentou como um forte traço na 
constituição da identidade sociomusical das duas ONGs. E no bojo desse 
processo, o pertencimento, o ‘estar incluído em um grupo musical’ 
apresentou-se como um fator central nessa constituição (KLEBER, 2006, p. 
295). 
 
 

 Nesse estudo, a autora evidencia que os grupos musicais fazem parte das atividades 

desenvolvidas dentro do contexto das ONGs, ressaltando que essas práticas “se mostram 

como um fator potencialmente favorável para a transformação social dos grupos e indivíduos” 
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(KLEBER, 2006, p. 295). Há de se entender, então, que essa transformação resulta de uma 

proposta pedagógica que tem como paradigma o trabalho coletivo, no qual estão incluídos os 

grupos instrumentais. De forma similar, Rossi (2003), ao investigar a Banda Sinfônica da 

Fundação Música e Vida, desenvolvida na cidade de São Caetano, no agreste pernambucano, 

verificou as transformações que ela proporcionou na vida de seus integrantes e na 

comunidade.  Os trabalhos de Kleber (2006) e Rossi (2003) apontam algumas possibilidades 

de estudos realizados sobre o tema, e apresentam pontos de convergência entre si, ao revelar o 

dia a dia e o cerne da prática coletiva desenvolvida nesses grupos.   

 Lima (2006) e Pedrosa (2007) também trilham na direção dos grupos instrumentais ao 

buscarem entender o percurso e a aprendizagem musical nas bandas e fanfarras de suas 

cidades, como também é o caso de Mota (2008), que apresenta uma pesquisa cujo objetivo foi 

compreender o papel exercido pelas bandas filarmônicas na construção da identidade musical 

dos jovens portugueses.  Entre os estudos que envolvem as bandas e fanfarras, insere-se o de 

Higino (2006), que, além dos processos de ensino, busca resgatar a memória de uma banda de 

música. Numa outra direção, estão os estudos de Nascimento (2006), Barbosa (1994, 2003), 

Cajazeira (2004) e Lélio Silva (2009), que, interessados nos processos de ensino e de 

aprendizagem nas bandas, procuraram mecanismos que possibilitassem a sistematização do 

ensino nesses espaços.  

Os trabalhos descritos, que abordam grupos instrumentais, embora não tenham como 

foco o contexto escolar, evidenciam, de algum modo, o funcionamento da prática musical 

nesses grupos, bem como suas consequências no processo de desenvolvimento educativo-

musical e sociocultural. Evidenciam, sobretudo, aspectos relacionados à estrutura, 

organização e ao dia a dia desses grupos: seus ensaios, apresentações, expectativas, interesses, 

e a forma como eles passam a fazer sentido para seus integrantes, de acordo com suas práticas 

e seu contexto. Entretanto, verifiquei uma maior ênfase nas relações e transformações sociais 

e socialização, aspectos esses que pareceram apresentar-se como elemento principal do foco 

investigativo desses trabalhos. 

Assim, entender cada um dos trabalhos revisados foi imprescindível para a delimitação 

de meu objeto de estudo, sobretudo ao compreender que cada olhar sobre uma mesma 

temática pode assumir diferentes possibilidades e enfoques de acordo com as perspectivas e 

interesses daquele que investiga. Foi nessa diversidade de olhares que comecei a encontrar 

minhas afinidades e diferenças e a enxergar alguns caminhos que poderiam nortear minhas 

escolhas. Entretanto, a revisão sobre grupos musicais ainda não era suficiente para definir 
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meu objeto de pesquisa; ainda se faziam necessárias compreensões acerca dos grupos 

musicais especificamente em contextos escolares.  

 Desse modo, em se tratando dos grupos instrumentais escolares, após revisar a 

literatura, foi possível perceber que as bandas e fanfarras são as categorias que mais se 

destacam entre as discussões. Talvez esses grupos instrumentais recebam maior destaque por 

irem além da escola, levando o que acontece dentro dela a outras instâncias da sociedade. Tal 

consideração é feita por Lima (2007, p. 20), que descreve aspectos estéticos e técnicos 

musicais desenvolvidos pelas bandas escolares a fim de expandir suas práticas para diversos 

espaços sociais, a exemplo de igrejas, praças, avenidas e ginásios. Esses apontamentos 

indicam que uma das funções dos grupos musicais escolares, independentemente de sua 

formação, é levar a imagem institucional da escola para outros contextos, além de ter como 

característica motivadora as competições.  

 Silva (2012), em pesquisa que investigou o processo de ensino-aprendizagem em uma 

banda escolar, afirmou que uma das maiores motivações da banda é a participação em 

campeonatos. Segundo ela: “o prazer em competir, a busca por um lugar de destaque no 

pódio, bem como as viagens e as amizades proporcionadas por esses eventos, faz com que o 

aluno se interesse cada vez mais em aprimorar a técnica instrumental” (SILVA, 2012, p. 122). 

Assim, a partir dos títulos conquistados nos campeonatos, a banda dá à escola uma posição de 

destaque junto à comunidade e às demais instituições de ensino, divulgando sua imagem e 

levando seu nome para fora da escola. Essa função de divulgação da imagem institucional da 

escola também foi identificada por Campos (2004; 2008) e Puerari (2005).  

 Campos (2004; 2008) tratou, ainda, das práticas e do aprendizado nas bandas e 

fanfarras escolares, e verificou que, além do aprendizado musical, as atividades realizadas por 

esses grupos possuem um papel importante no que se refere à socialização e à disciplina. Já 

Puerari (2005), que realizou seu estudo junto à Orquestra Villa-Lobos, pertencente a uma 

escola municipal de Porto Alegre, identificou nove funções que essa orquestra possui para a 

comunidade escolar, entre elas: aprender e vivenciar música, conhecer lugares e pessoas, 

profissionalização, convívio em grupo, desenvolvimento cultural, ocupação, desenvolvimento 

das demais disciplinas escolares, divertimento e crescimento individual. Já Silva (2012) 

identificou três principais funções da banda na escola: estimular o desempenho nas disciplinas 

curriculares; levar ao compromisso com o ensino fundamental e promover a imagem da 

escola.  

Esses trabalhos enfocam os grupos instrumentais escolares tanto sob a perspectiva do 

ensino como da aprendizagem. Entretanto, embora haja um tema comum: promover a 
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inserção e compartilhamento cultural, desenvolvimento de sensibilidades, valores e 

comportamentos, e aprendizagens musicais diversas, o foco dos trabalhos diferencia-se na 

definição da perspectiva: alguns tendiam a focar mais diretamente os conteúdos musicais, 

outros os aspectos sociais. Sobre esse aspecto, Campos (2008) afirma que “os grupos vocais e 

instrumentais assumem papel importante no que se refere à socialização, à disciplina e à 

ampliação de experiências musicais” (CAMPOS, 2008, p. 103). No tocante a esses aspectos, o 

trabalho de Severo (2010), também desenvolvido junto à Orquestra Villa-Lobos, procurou 

entender o processo de construção da performance musical dessa orquestra escolar e as 

implicações dessa experiência musical na inclusão de seus participantes. Ao considerar a 

abrangência do grupo, bem como a diversidade de práticas e atividades por ele promovidas, a 

autora concluiu que essa orquestra pode ser entendida como um projeto social dentro do 

contexto escolar, e que suas práticas são propícias e determinantes à aprendizagem musical, à 

constituição do caráter performático do grupo e à inclusão social de seus alunos. 

 Destaco, também, o estudo de Silva (2007), que objetivou analisar a atuação dos 

mestres de bandas e orquestras escolares, para entender como os alunos envolvidos alcançam 

seu desenvolvimento musical, haja vista que os mestres das bandas e orquestras, conforme 

apontaram seus dados, normalmente não possuem formação específica para tal função.  Ainda 

na perspectiva de compreender as concepções e processos de ensino nas bandas e fanfarras 

escolares, estão os trabalhos de Cislaghi (2007, 2009), Souza (2008) e Louro e Souza (2008).  

 Conhecer a literatura internacional sobre grupos em contextos escolares e relacioná-la 

com meus interesses e com a literatura nacional, também foi importante para conduzir as 

escolhas relacionadas ao meu estudo. Na literatura internacional, os trabalhos que tratam dos 

grupos instrumentais escolares parecem diferir em sua abordagem da literatura nacional 

revisada, evidenciando a tendência a uma perspectiva mais experimental no modo de tratar o 

fenômeno estudado. Em nenhum desses trabalhos a escola pareceu decisiva na compreensão 

dos resultados, aspecto esse também verificado na literatura nacional. 

 Assim, com o intuito de compreender o que tem sido tratado sobre os grupos escolares 

fora do contexto nacional, verifiquei que, nos Estados Unidos, há autores que desenvolveram 

suas pesquisas com grupos escolares, como é o caso de Kinney (2004), que verificou os 

efeitos da participação em grupos instrumentais e corais no desenvolvimento de habilidades 

musicais dos indivíduos. Rohwer (2009), em seu estudo, comparou a visão de estudantes que 

integravam bandas escolares, em dois níveis etários: jovens e adultos. Seu objetivo foi 

compreender a visão desses estudantes acerca da educação musical que recebiam nesses 

grupos; para tanto, procurou identificar suas preferências musicais e saber como a habilidade 
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pedagógica e musical, bem como as características da personalidade do instrutor, eram 

percebidas por cada grupo. Baker (2009) procurou investigar as razões que levavam alunos do 

ensino médio a se inscreverem e participarem de grupos musicais. Os resultados obtidos 

apontaram que os principais fatores de motivação para a participação nos grupos estão 

relacionados aos prazeres associados à execução musical e ao estabelecimento de redes 

sociais.  

 Destaco, ainda, outros estudos que, sob diferentes abordagens, focaram suas 

investigações nas práticas em conjunto no contexto das escolas norte-americanas: Orman et 

al. (2007) investigaram o tempo gasto pelos instrutores de banda no ensino das músicas do 

repertório, sem que houvesse preparação ou conhecimento anterior da música. Já Austin e 

Berg (2006), objetivaram identificar a motivação e a regulação da prática musical de alunos 

participantes de orquestras e bandas escolares. Os autores realizaram uma investigação com 

244 alunos de 85 escolas de ensino fundamental. Na mesma direção, Matthews e Kitsantas 

(2007) analisaram a eficácia, a coesão e o clima motivacional de instrumentistas participantes 

de grupos instrumentais. A motivação foi investigada sob a perspectiva do maestro, para 

verificar como e quanto ele promove o clima motivacional do grupo. Mckeage (2004) 

realizou um survey para examinar a relação entre gênero e a participação em grupos de jazz 

instrumental na escola de ensino médio. Por fim, Willians (2008) descreve o emergente 

desenvolvimento de grupos de steel drums (grupos de tambores de aço) nas escolas públicas e 

universidades americanas. 

 Em uma outra direção, fora do contexto escolar, mas dentro da temática de interesse, 

situa-se o trabalho de Sánchez (2007). Esse autor analisou o Sistema de Orquestras Infantis e 

Juvenis da Venezuela em busca de compreender o que leva ao êxito desse sistema. Para tanto, 

sua análise centrou-se nos seguintes aspectos: líder (maestro), venezuelanos (indivíduos), 

enfoques filosóficos, psicológicos e sociológicos, bem como o currículo e o financiamento do 

sistema.  Ainda em relação às práticas orquestrais, Del Sol (2007, 2008) realizou uma 

pesquisa que teve como propósito avaliar o impacto provocado no rendimento escolar dos 

integrantes das orquestras infantis e juvenis de Curanilahue, no Chile. Posteriormente, 

ampliou esse estudo e, a partir de uma abordagem qualitativa dos dados, investigou o impacto 

nas habilidades cognitivas dos participantes da orquestra. 

 Os trabalhos revisados mostram que os grupos instrumentais e vocais estão presentes 

em diferentes contextos: escolas, empresas, organizações não governamentais e na própria 

comunidade. Esses trabalhos focalizam a performance musical, a socialização, a possibilidade 

de transformação social, a interação social e os processos de ensino e de aprendizagem da 
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música nos grupos instrumentais e vocais. Essa diversidade de trabalhos abordando um 

mesmo tema sob diferentes vieses evidencia as diferentes perspectivas e abordagens sobre 

essa temática a partir de suas particularidades, revelando-o como um fenômeno 

multidimensional. Conforme verifiquei através da literatura, os trabalhos analisados não 

esgotam as possibilidades de estudos e olhares sobre essa temática, ao contrário, dão margem 

a novas especulações e questionamentos, possibilitando sua exploração a partir de diferentes 

perspectivas.   

 Embora tenha identificado trabalhos que tratam sobre grupos escolares, em nenhum 

deles a escola pareceu ser determinante para a compreensão desses grupos. Mesmo naqueles 

que abordam aspectos relacionados à realidade escolar, a exemplo de Campos (2008), Severo 

(2010) e Silva (2012), o foco parece sair da escola e centrar-se no grupo, em seu próprio 

funcionamento e processos de ensino, sem relacioná-los com a escola. Campos (2004) buscou 

identificar os conteúdos e as práticas musicais e compreender seu sentido como parte da 

cultura escolar, a partir da disciplina de Educação Artística, entre os anos de 1971 e 1996. 

Entretanto, o trabalho não evidencia a imbricação da escola na constituição dessas práticas. 

 Foi a partir dessas constatações que pude perceber que o que esses trabalhos não 

mostram acerca dos grupos instrumentais, sobretudo no âmbito escolar, é como esses grupos 

se relacionam com a escola, e qual o papel dessa instituição para a compreensão do ensino de 

música desenvolvido pelos grupos instrumentais a ela pertencentes.  

1.2.2. O modo escolar de socialização 

 A escola, ao lado de outras instituições, caracteriza-se como uma importante agência 

de socialização. Entretanto, diferentemente das demais instituições, a escola parece agregar e 

formalizar um conjunto de saberes que são considerados comuns e necessários à formação dos 

indivíduos para a vida na sociedade. Além de possuir um funcionamento próprio que a 

diferencia das demais instâncias, a escola, conforme Delory-Momberger (2008) em seus 

estudos sobre (auto)biografia e história de vida, possui um projeto para os indivíduos e ele se 

traduz nos currículos, nos programas, nos conteúdos, nas normas e prescrições, sendo, dessa 

forma, “um espaço fortemente estruturado e dotado de função, que atende ao projeto de 

aprendizagem coletivo, que é o da instituição escolar” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 

136). 

 Assim, compreendida como uma instituição socializadora constituída pela ideia de 

operacionalização de um projeto educativo, a escola é, ao mesmo tempo, ordenadora do social 



27 
 

e produtora de sentimentos, valores, comportamentos e sensibilidades, como afirmou Faria 

Filho (1998). Do mesmo modo, a escola também pode ser compreendida como uma 

instituição em que são formalizadas práticas cuja função primordial é colaborar para que os 

educandos se apropriem dos bens culturais historicamente produzidos na sociedade 

(SILVEIRA; NADER; DIAS, 2007).  

 Historicamente, a escola moderna, constituída como um projeto da modernidade, 

nasceu, segundo Pineau, Dussel e Caruso (2007), como uma “máquina de educar”, por ser 

desenvolvida em função do sistema republicano, ou seja, do estado e suas necessidades, com a 

finalidade de promover a educação massiva da população. De acordo com Pineau: 

 

Uma profunda mudança pedagógica e social acompanhou a passagem do 
século XIX ao XX: a expansão da escola como forma educativa hegemônica 
em todo o mundo. Naquela época a maioria das nações do mundo legislou 
sua educação básica e a tornou obrigatória, o que deu como resultado uma 
notável explosão matricular2 (PINEAU, 2007, p. 26, tradução minha). 

 

 Nesse contexto, “como outras instituições modernas, a regulação das tarefas dentro da 

escola responde a critérios próprios que são mais reconhecidos com o funcionamento do resto 

das escolas que com outras práticas sociais que acontecem em seu entorno próximo3” 

(PINEAU, 2007, p. 32, tradução minha).  

 Ainda de acordo com Pineau (2007), esses critérios próprios fazem parte das peças 

que, organizadas, serviram para constituir a escola, quais sejam: a regulação artificial, os usos 

dos tempos e espaços específicos, o pertencimento a um sistema maior, relação assimétrica 

entre professor e aluno, existência de dispositivos de disciplinamento, o currículo, 

ordenamento e descontextualização de conteúdos e a criação de oferta e demanda escolar 

(PINEAU, 2007).  

 Embora essas peças tenham contribuído para a constituição da escola, pode-se dizer 

que, hoje, a escola não parece manter-se mais totalmente vinculada a essa estrutura; por ser 

um espaço privilegiado de convivência, se tornou um lugar onde os alunos se encontram e 

constituem suas identidades, sendo, assim, considerada como um importante ponto de 

referência (BUENO, 2001). Nesse contexto, as relações entre professores e alunos parecem já 

2 Un profundo cambio pedagógico y social acompaño el pasage del siglo XIX ao XX: la expansión de la escuela 
como forma educativa hegemónica en todo el globo. En ese entonces la mayoría de las naciones del mundo 
legisló su educación básica y la volvió obligatória, lo que dio como resultado una notable explosión matricular 
(PINEAU, 2007, p. 26). 

3 Como otras instituciones modernas, la regulación de las tareas dentro de la escuela responde a criterios proprios 
que la homologan más con el funcionamento del resto de las escuelas que con otras prácticas sociales que se 
desarrollan en su entorno cercano (PINEAU, 2007, p. 32). 
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não ser mais tão assimétricas, e a escola parece buscar a recontextualização de seus conteúdos 

para compartilhá-los entre os indivíduos. Para Oliveira (1995), a escola é um dos locais onde 

se constitui uma intensa e ampla atividade de compartilhamento cultural. Nessa direção, 

alguns autores afirmam que a escola e a família são as duas instituições sociais que mais 

repercussões trazem para os indivíduos (BARBOSA, 2007; CARVALHO; OLIVEIRA; 

SOLEDADE, 2008; THIN, 2006). Do mesmo modo, Müller (2008), a partir dos resultados de 

uma pesquisa realizada entre os anos de 2004 e 2006 em Porto Alegre, identificou a escola 

como um importante espaço de socialização.  

 Os indivíduos, por sua vez, a partir de seu próprio convívio nos vários ambientes em 

que circulam, vão constituindo seus novos espaços de socialização, haja vista que “a 

socialização é um processo contínuo de inserção cultural, e a cultura será compreendida como 

a construção de significados, partilhados por outros ou não, sustentado em práticas da vida 

individual e social” (BARBOSA, 2007, p. 1065). A escola, nesse caso, configura-se como um 

importante espaço de socialização, não único, mas diverso em seus modos de socialização.  

Numa perspectiva histórica, entre os diversos espaços de socialização, conforme 

apontam os trabalhos de Thin (2006), Vincent (1980) e Vincent, Lahire e Thin (2001), eram 

constituídos diferentes modos de socialização e, segundo os autores, em muitos casos, o modo 

escolar assumia característica preponderante e se impunha sobre os demais modos de 

socialização. Isso ocorria, conforme explicam Vincent, Lahire e Thin (2001), devido a esse 

modo ter transbordado a fronteira da escola, espraiando-se pelos demais espaços 

socializadores onde predomina uma conduta normatizada e hierarquizada.   

Esse modo escolar de socialização é o que os autores denominam de forma escolar, 

conceito cunhado por Vincent (1980) e Vincent, Lahire e Thin (2001) para caracterizar uma 

forma específica de socialização, na qual as relações se estabelecem por meio de normas e de 

modelos (como o republicano) arraigados na configuração de um dado momento histórico, em 

que “colocar todas as crianças – ‘até mesmo os pobres’ – em escolas, aparece como um vasto 

empreendimento que se poderia chamar de ordem pública [...]” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 

2001, p. 14). Segundo os autores, essa é uma forma de obter a sujeição dos indivíduos, 

sobretudo porque os alunos aprendem por meio de “Civilidades”. Por isso, afirmam que a 

forma escolar não é apenas um efeito ou uma consequência dessa ordem pública, mas 

participante dela, havendo, assim, uma estreita relação entre a forma escolar e a ordem social 

proposta pelo sistema político vigente.  

Esses modelos, influenciados pela conjuntura social e política de sua época, foram 

caracterizados pelo seguinte conjunto de aspectos: “regras na aprendizagem; a organização 
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racional do tempo; a multiplicação e a repetição de exercícios, cuja função consiste em 

aprender e aprender conforme as regras ou, dito de outro modo, tendo por fim seu próprio 

fim” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 38). 

Foram esses alguns dos aspectos que caracterizaram a forma escolar em sua 

configuração histórica, a exemplo das normas, da disciplina e organização do tempo, que 

também transitam e são inerentes a outras instâncias socializadoras, como apontaram os 

autores. Vincent, Lahire e Thin (2001, p.40) destacam algumas práticas não escolares, como 

as atividades esportivas, a música e a dança, e afirmam que essas práticas são permeadas pelas 

repetições e exigência de respeito às regras e que possuem um fim em si mesmas, ou seja, o 

foco está na aprendizagem de regras e técnicas, desarticuladas dos conhecimentos que 

permeiam essas aprendizagens, características tidas como própria do modo escolar. 

Para Gonçalves e Faria Filho (2005), “a forma escolar [...] inaugura novas situações 

nas relações cotidianas vivenciadas pelos elementos chaves que compõem o cenário 

educativo, fazendo com que a escola seja inventada como uma unidade com suas 

características próprias e com um modo social próprio de ser” (GONÇALVES, FARIA 

FILHO, 2005, p. 39). Acerca desse novo delineamento da forma escolar, Vincent, Lahire e 

Thin (2001) afirmam: 

 
Assiste-se, assim, a um certo número de transformações: intervenção nas 
escolas de agentes exteriores à instituição (animadores, diversos 
interventores...), abertura das salas, proposições de atividades escolares mais 
“voltadas para o exterior”, maior inserção de certas famílias na escola, etc. 
Existe uma relativa alteração dos limites entre a escola e seu entorno, 
alteração que leva a se perguntar se a forma escolar não está prestes a 
explodir ou, até mesmo, ser ultrapassada por uma outra forma (VINCENT; 
LAHIRE; THIN, 2001, p. 44). 

 

Assim, forma escolar pode indicar um modo escolar de socialização, mas que não é 

exclusivo nem único do contexto escolar. Isso se justifica ao considerar a escola como sendo 

um espaço diferenciado e diverso no âmbito da socialização. Nesse espaço, são adotadas 

(reproduzidas) e produzidas práticas específicas de ensino e de aprendizagem, destinadas a 

impulsionar o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento interpessoal dos indivíduos, a 

partir de um processo constante de construção e compartilhamento de conhecimentos, valores 

e sensibilidades.  

 É nessa direção que Campos e Shiroma (1999) identificam a escola como uma 

instituição responsável não apenas pela transmissão de conteúdos específicos, mas pela 

formação ampla do indivíduo, considerando seus valores, suas sensibilidades e suas formas de 
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ver e lidar com o mundo, de modo crítico e autônomo. Esses aspectos identificados pelos 

autores parecem refletir-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, através da Lei 

nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), que, em seu Art. 22, dispõe que a educação básica tem como 

finalidade o desenvolvimento do educando através de uma formação comum, propiciando-

lhes os meios necessários para o progresso profissional e estudos posteriores. As finalidades 

específicas para os diferentes níveis escolares dispostas na LDB remetem claramente ao 

desenvolvimento integral dos indivíduos, ao indicar que a formação básica deverá se dar, 

entre outros aspectos, a partir do desenvolvimento da capacidade de aprender, a fim de 

adquirir conhecimentos, habilidades, bem como a formação de atitudes e valores. Do mesmo 

modo, devem ser fortalecidos o vínculo familiar, os laços de solidariedade humana e a 

tolerância, incluindo a formação ética, a autonomia intelectual e o pensamento crítico. 

 Como apontou Barbosa (2007), a escola é a única instituição social que possui um 

público sempre presente, devido a seu caráter obrigatório. Essa é uma das importantes 

características que permite diferenciar a escola de outros espaços de socialização. Essa 

instituição, ao ser constituída por pessoas diversas, se constitui igualmente por seus modos de 

pensar e realizar a educação, conforme seu contexto histórico e social. Embora a escola não 

deixe de trazer consigo um legado histórico, que vem desde sua gênese, ela vai moldando-se a 

partir de cada nova realidade, adaptando-se às necessidades políticas, sociais e educativas. 

Bueno (2001) entende cada escola como uma “instituição social ímpar, pois, ao mesmo tempo 

em que possui formas de organização e de funcionamento muito semelhante a qualquer outra 

escola, apresenta peculiaridades que lhes são próprias, fruto da sua própria trajetória 

histórica” (BUENO, 2001, p. 101). 

Essas formas de organização da escola, segundo Buffa e Pinto (2007, p. 159), são uma 

herança dos colégios europeus do século XVI. Conforme esses autores, os conceitos de 

escola, classe, currículos, avaliação, tempos e espaços específicos das aulas, característicos de 

nossas escolas de hoje, foram colocados em prática pelos colégios humanistas que precisaram 

se reorganizar e se adaptar às demandas da época. “A escola atual, mesmo sendo outra, 

conserva traços marcantes da pedagogia e da organização espacial dos colégios humanistas 

[ou seja, da forma escolar]. Pode-se falar, assim, em continuidades e rupturas” (BUFFA; 

PINTO, 2007, p. 159). Os autores consideram, ainda, que as rupturas mais evidentes 

ocorreram a partir da expansão do ensino para todos. 

Essas rupturas foram necessárias e acompanharam o desenvolvimento histórico e 

social do país, mas a escola, por ser destinada a todos, e não ter como proporcionar um 

atendimento individual à totalidade dos indivíduos que a integram, manteve algumas 
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características seculares, como a organização em horários, espaços, turmas e faixa etária. 

Como aponta Nóvoa, “tomemos a data de 1870 como marco simbólico. Neste período, um 

pouco por todo o lado, assiste-se à consolidação do modelo escolar, isto é, de uma forma de 

conceber e de organizar a educação que, no essencial, chegou até aos dias de hoje” (NÓVOA, 

2009, p. 30). 

Nesse sentido, Boto (2005, p.63) explica que a escola moderna, por apresentar-se 

como a única instituição que tinha como finalidade exclusiva educar, utilizou-se de métodos e 

técnicas, de um espaço físico dividido conforme alguns critérios específicos, bem como de 

uma organização e divisão do tempo em horários, atendendo, desse modo, às exigências de 

um modelo republicano de sociedade que não é mais o que vivemos hoje. Esses aspectos 

citados por Boto são as peças que historicamente ajudaram a constituir a escola, conforme 

apontou Pineau (2007). 

Esse modo de caracterizar a escola, como possuidora de tempos, espaços e modos 

específicos de se organizar, é assim definido por Soares (2006): 

 
[...] a escola é uma instituição em que o fluxo das tarefas e das ações é 
ordenado através de procedimentos formalizados de ensino e de organização 
dos aluno em categorias (idade, grau, série, tipo de problema, etc.), 
categorias que determinam um tratamento escolar específico (horários, 
natureza e volume de trabalho, lugares de trabalho, saberes a aprender, 
competências a adquirir, modos de ensinar e de aprender, processos de 
avaliação e seleção, etc.). É a esse inevitável processo – ordenação de tarefas 
e ações, procedimentos formalizados de ensino, tratamento peculiar dos 
saberes pela seleção, e conseqüente exclusão, de conteúdos, pela ordenação e 
seqüenciação desses conteúdos, pelo modo de ensinar e de fazer aprender 
esses conteúdos – é a esse processo que se chama escolarização, processo 
inevitável, porque é a essência mesma da escola, é o processo que a institui e 
que a constitui (SOARES, 2006, p. 21). 

 

 Soares (2006), em sua definição de escolarização, parece focalizar os aspectos 

operacionais e organizacionais da escola. Faria Filho (2007) vai adiante ao mediar os 

“macroprocessos da escolarização e os microprocessos escolares” (FARIA FILHO, 2007, p. 

169) e contemplar as subjetividades presentes nesse processo. Assim, esse autor, através de 

uma perspectiva histórica, explica a escolarização a partir de três sentidos inter-relacionados: 

Num primeiro, escolarização pretende designar o estabelecimento de 
processos e políticas concernentes à “organização” de uma rede, de 
instituições, mais ou menos formais, responsáveis seja pelo ensino elementar 
da leitura, da escrita, do cálculo e, no mais das vezes, da moral e da religião, 
seja pelo atendimento em níveis posteriores e mais aprofundados (FARIA 
FILHO, 2007, p.194).  
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No segundo sentido proposto pelo autor, a escolarização pode ser entendida como: 
 
a produção de representações sociais que têm na escola o lócus fundamental 
de articulação e divulgação de seus sentidos e significados. Neste caso, a 
atenção volta-se para o que tenho chamado de implicações/dimensões 
sociais, culturais e políticas da escolarização, abrangendo questões 
relacionadas ao letramento, ao reconhecimento ou não das competências 
culturais e políticas dos diversos sujeitos sociais e à emergência da profissão 
docente no Brasil (FARIA FILHO, 2007, p.194).  

 

Esse segundo sentido, conforme o autor, remete à forma escolar proposta por Vincent, 

Lahire e Thin (2001).  Já o terceiro sentido é “aquele que nos remete mais diretamente ao ato 

ou efeito de tornar escolar, ou seja, o processo de submetimento de pessoas, conhecimentos, 

sensibilidades e valores aos imperativos escolares” (FARIA FILHO, 2007, p.195). Ainda com 

relação ao terceiro sentido de escolarização, Gonçalves e Faria Filho (2005) afirmam que: 
 
Essa questão da escolarização dos saberes é muito recorrente para se pensar 
as práticas escolares, pois irá contribuir para que se compreenda como os 
saberes, que antes de serem apropriados pela escola, já eram saberes, 
produzidos por outros meios sociais, [...] e que, ao serem apropriados pela 
escola, se tornam saberes escolares. E não somente os saberes, mas também 
outros componentes que, antes de se tornarem escolares, já faziam parte de 
uma cultura sedimentada em alguma situação determinada, como é o caso do 
livro, além de outros componentes que farão parte da realidade da escola. 
Portanto, procede a assertiva de que a escola escolariza o seu fazer escolar. 
Apropria-se do já estabelecido e escolariza-o, particularizando a sua prática 
de ser escola (GONÇALVES, FARIA FILHO, 2005, p. 48)  

 

Esse apropriar-se não significa tomar posse de algo, tirando-o de um lugar para outro, 

ou reduzir a escola a um “agente de transmissão de saberes elaborados fora dela” 

(CHERVEL, 1990, p. 182). Significa, isto sim, a incorporação da ideia de algo já existente 

fora da escola, que passou a fazer parte dela, gerando, assim, novos fazeres e saberes.  

Hébrard (1990, p. 70) exemplifica esse aspecto ao referir-se a determinados saberes, como as 

técnicas de escrita e da aritmética, que foram originadas em determinados meios profissionais, 

como o dos clérigos e dos mercadores, e que apenas posteriormente passaram a ser 

escolarizados. A escola, ao escolarizar saberes outros que surgem de contextos sociais 

diversos, passa a ser produtora desse saber. 

Assim, a partir da revisão, pude compreender a escola como uma instituição que 

possui suas próprias especificidades e, “embora regimentos, normas, regras, estatutos que 

norteiam as práticas educativas pretendam implantar uma ação homogeneizadora, em razão da 
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diversidade sociocultural de cada escola, estes são reinterpretados, relativizados e adaptados 

às condições concretas de cada qual” (TEIXEIRA, M., 2005, p. 136). 

O conjunto de especificidades da escola, que correspondem aos seus modos próprios 

de ensinar, aprender e estruturar-se como instituição socializadora, e também a forma como 

elas são articuladas em uma determinada situação e época, indicam a existência de uma 

cultura própria da escola, a chamada cultura escolar, cultura essa que possui suas bases 

alicerçadas na história, mas que vai sendo constituída cotidianamente através das ações 

escolares. 
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2. CULTURA ESCOLAR  

A cultura escolar é um conceito que, nas duas últimas décadas, despontou entre as 

discussões e estudos de diferentes áreas: “história, história da educação e das ciências sociais 

em interface com o currículo, os estudos culturais, a literatura, o livro didático, o gênero, as 

políticas educacionais, entre outras” (SILVA, 2006, p. 215), a fim de compreender as práticas 

e a dinâmica interna da escola.  

Compreendida como “toda a vida escolar: fatos e ideias, mentes e corpos, objetos e 

condutas, modos de pensar, dizer e fazer4” (VIÑAO FRAGO, 1995, p. 69, tradução minha), a 

cultura escolar, sedimentada e constituída na escola ao passar do tempo (VIÑAO FRAGO, 

2006), tem sido tomada “como uma categoria, como um construto teórico que permite, 

metodologicamente, operacionalizar a pesquisa e, do ponto de vista analítico, organizar e 

compreender as múltiplas facetas da experiência escolar” (FARIA FILHO, 2007, p. 196, 197). 

A cultura escolar permite olhar para o campo empírico escolhido e entender o que nele está 

sendo produzido a partir de suas práticas. Entretanto, “o olhar para as práticas cotidianas da 

escola fixa-se, [sobretudo], nos acontecimentos silenciosos do seu funcionamento interno” 

(GONÇALVES; FARIA FILHO, 2005, p. 33). 

Para Faria Filho (2007), a cultura escolar como categoria de análise possui um valor 

heurístico de cunho metodológico, sendo possível, através dela, “articular, descrever e 

analisar, de uma forma muito rica e complexa, os elementos-chaves que compõem o 

fenômeno educativo escolar” (FARIA FILHO, 2007, p. 195). Ainda segundo o autor: 
 
Penso que há na categoria cultura escolar um potencial analítico que está 
ancorado, por um lado, na articulação dos diversos elementos constitutivos 
da experiência escolar que se propõe, e, de outro, na visibilidade que dá às 
práticas de divulgação, de imposição e de apropriação efetivadas no interior 
do campo educacional em dado momento histórico (FARIA FILHO, 2007, 
p.197). 

 

Assim, foi sob a lente da cultura escolar, auxiliada pelos dois potenciais eixos 

analíticos propostos por Faria Filho (2007), que busquei entender as diferentes “facetas da 

experiência escolar” em seu dia a dia, no âmbito do trabalho realizado pelo grupo 

instrumental escolar estudado, a fim de compreender como se configura um modo de ensinar 

música na escola.   

4 toda la vida escolar: hechos e ideas, mentes e cuerpos, objetos y conductas, modos de pensar, decir y hacer 
(VIÑAO FRAGO, 1995, p. 69). 
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2.1. A CULTURA ESCOLAR E SEUS ENFOQUES: UM OLHAR PARA O 
INTERIOR DA ESCOLA  

Entre as discussões e estudos de diversas áreas de conhecimento, a cultura escolar tem 

possibilitado compreender o interior da escola e suas práticas a partir de diferentes enfoques, 

quais sejam: currículo, disciplinas escolares, materiais didáticos, tempos e espaços escolares. 

Segundo os apontamentos de Silva (2006), “ainda que os primeiros trabalhos tenham surgido 

nos anos 1980, a idéia de uma cultura escolar se fortaleceu nos anos 1990, apresentando 

atualmente diferenciadas [perspectivas] investigativas” (SILVA, 2006, p. 202. Na perspectiva 

da história da educação, Vidal (2005a) afirma: 

 

Foi procurando perceber a dinâmica interna do funcionamento escolar, [que] 
a investigação histórica em educação no Brasil, especialmente a partir dos 
anos de 1990, vem interrogando-se acerca da propriedade em conceber a 
escola como produtora de uma cultura própria e original, constituída por e 
constituinte, também, da cultura social (VIDAL, 2005a, p. 5). 

 

Essa concepção representa algumas das perspectivas dos estudos históricos em 

educação, que, conforme Gonçalves e Faria Filho (2005), apontam para o interesse em 

compreender o funcionamento interno da escola, entendendo que “no seu interior existe uma 

cultura em processo de formação” (GONÇALVES; FARIA FILHO, 2005, p. 32).  

Segundo Faria Filho et al. (2004), sendo essas as então emergentes discussões sobre 

cultura escolar no Brasil, abrem-se, assim, perspectivas para a construção de uma nova 

história das instituições escolares e para uma nova percepção de cultura escolar, construída a 

partir dos sujeitos que dela participam e de suas práticas. Assim, é possível dizer que “uma 

das dimensões fundamentais dos estudos sobre as culturas escolares é aquela que enfoca as 

práticas do universo escolar” (GONÇALVES; FARIA FILHO, 2005, p. 52). Nesse sentido: 
 
Não é uma cultura escolar que se articula em torno do conhecimento, do 
saber, mas da possibilidade de construção de uma instituição ordenadora do 
social e, portanto, produtora de novas sensibilidades, sentimentos, valores, 
comportamentos e, também, de novas formas de perceber, conhecer e 
transformar o mundo (FARIA FILHO, 1998, p.146). 

 

 Nos estudos sobre as práticas escolares são articuladas duas importantes dimensões do 

fenômeno educativo: “a dimensão macro dos processos de escolarização” (FARIA FILHO, 

2007, p. 196), que corresponde à compreensão dos processos de escolarização ao longo de um 

tempo histórico, e a “a dimensão micro das práticas escolares” (FARIA FILHO, 2007, p. 

196), que olha para uma situação, um momento, para um tempo mais curto dessas práticas. 



36 
 

Em se tratando dos estudos históricos, Faria Filho (2007) afirma que a cultura escolar é 

responsável por fazer a mediação entre essas duas dimensões, sobretudo porque a cultura 

escolar situa-se no “entroncamento” dessas perspectivas. Conforme o autor, “é justamente 

porque as culturas escolares realizam essa mediação entre os macroprocessos da escolarização 

e os microprocessos escolares que a sua investigação dependerá sempre da escala analítica 

adotada” (FARIA FILHO, 2007, p. 196). 

 Assim sendo, não há como compreender uma prática escolar em uma situação ou 

momento específico, sem considerar seu tempo mais longo de existência, tendo em vista que 

as ações escolares estão, de algum modo, relacionadas a uma dimensão macro dos processos 

de escolarização, de acordo com suas continuidades, rupturas e inovações. É sob esse viés que 

a cultura escolar também tem sido abordada em estudos que tratam do currículo. Pessanha e 

Silva (2007, p. 43) afirmam que esse conceito (teórico-metodológico) tem se materializado 

nas propostas desenvolvidas no Grupo de Pesquisa Observatório de Cultura Escolar5, por 

possibilitar conexões que unem a escola e a cultura no contexto sócio-histórico. As autoras 

consideram pertinente interrogar “o próprio conceito de cultura escolar no sentido de que 

tome a solidez e elasticidade capazes de abrigar a complexidade das práticas sociais e dos 

sentidos do/no/pelo currículo” (PESSANHA; SILVA, 2007, p. 46). Nessa perspectiva, Silva 

(2006) considera que: 
 
Os indivíduos e suas práticas são basilares para o entendimento da cultura 
escolar, particularmente no que se refere à formação desses indivíduos, à sua 
seleção e ao desenvolvimento de sua carreira acadêmica. Dessa forma, os 
discursos, as formas de comunicação e as linguagens presentes no cotidiano 
escolar, constituem um aspecto fundamental de sua cultura (SILVA, 2006, p. 
204). 

 

Ainda nesse sentido, Mônica Silva (2009), em seus estudos sobre reforma curricular, 

considera que: 

A cultura escolar comporta [...] a constituição de processos internos às 
escolas e que envolvem escolhas e um modo de organização – institucional e 
curricular. No interior da instituição escolar, a mediação entre os indivíduos 
(alunos, professores, outros) dá-se pela cultura, de modo geral, e que se 
traduz, neste espaço particular, em cultura escolar (SILVA, M., 2009, p. 
126). 

 

A cultura escolar representa, então, todas as ações da escola, seja sua organização, a 

estruturação curricular, os rituais, as rotinas. De acordo com Viñao Frago (2006), a cultura 

escolar não deve ser compreendida como parte da cultura global que se difundiu na escola, 

5 http://oce.ufms.br/?q=node/3. 
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mas como uma cultura especificamente escolar, acessível apenas pela mediação da escola e 

por ser uma criação específica dessa instituição, em sua gênese e configuração. Portanto, a 

cultura escolar tem sido considerada como conceito, categoria e como prática escolar, que 

guarda os acontecimentos silenciosos aos quais se referiram Gonçalves e Faria Filho (2005).   

 Assim, a partir dos vários enfoques e ao direcionar-me para a dimensão micro das 

práticas escolares, pude verificar que vários trabalhos da área da educação têm se dedicado a 

compreender as escolas por meio da cultura escolar, seja na sua materialidade, seja nas 

concepções ou práticas de ensino, a partir de uma perspectiva histórica ou de um momento e 

uma situação. “Ao optar pela cultura escolar, como categoria para analisar as práticas 

escolares, impõe-se a explicitação das possibilidades de articulação dessa categoria com o 

objeto proposto e, ainda, a sua articulação com o tempo recortado para estudá-lo” 

(GONÇALVES; FARIA FILHO, 2005, p. 48).  

 É na articulação da cultura escolar com o objeto de estudo que destaco algumas 

pesquisas que tomaram a cultura escolar como categoria de análise, cujos olhares convergiram 

para o interior da escola e para o que nela é produzido pelos indivíduos no seu cotidiano. 

Esses trabalhos me ajudaram a chegar aos conceitos de cultura escolar e, além de possibilitar 

compreender como esse conceito tem sido utilizado nas pesquisas que visam compreender as 

práticas escolares, algumas de suas conclusões me permitiram enxergar aspectos inerentes à 

escola e à cultura escolar que surgiram no decorrer da análise de meus dados. 

 Os vários enfoques de cultura escolar serão aqui abordados sob o olhar dos autores 

que, em seus diferentes campos de estudo, centraram-se em compreender a escola e o que nela 

é desenvolvido. Optei em não apresentar esses trabalhos juntamente com a revisão de 

literatura sobre escola, devido às especificidades da cultura escolar que seriam destacadas nos 

trabalhos relatados. Considerei, então, que alguns aspectos referentes a essa categoria 

poderiam ser melhor compreendidos após a introdução ao conceito.    

  Entre as pesquisas destacadas, está o trabalho de Faria Filho (1996), que, a partir das 

práticas escolares e sociais dos indivíduos responsáveis pelo convívio cotidiano com a 

educação (inspetores, diretores e professores), analisou e descreveu como ocorreu o processo 

que legitimou uma nova forma e uma nova cultura escolar no ensino primário na cidade de 

Belo Horizonte-MG entre os anos de 1906 a 1918, por meio da implantação dos grupos 

escolares. Analisou, sobretudo, as relações existentes entre esse processo de escolarização e a 

sociedade. Numa análise sobre o trabalho de Faria Filho, Vidal (2005b) considerou que: 
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A tópica da escolarização, esposada por Luciano Mendes de Faria Filho [,] 
colocava em relevo não apenas os saberes, que aqui são tomados, como 
escolares, mas também as práticas e a relação da escola com a sociedade, 
repercutindo a discussão sobre a internalidade dos processos educativos na 
conformação do corpo social e dos corpos individuais de professores e 
alunos, e tomando forma e cultura escolares como conceitos operatórios para 
a análise (VIDAL, 2005b, p. 52). 

 

Foi o olhar para o interior da escola que permitiu a Faria Filho (1996) verificar que: 

 
A instituição educativa é mais que um amontoado (ou arrazoado) de normas 
e mecanismos de controle e disciplina. Ela é dinâmica, como o são, também, 
as pessoas que a constroem. Muitas das facetas do fenômeno educativo e 
social que víamos como separadas (formação moral e intelectual, por 
exemplo) estavam ali muito juntas, numa total interdependência. Os alunos 
já não nos pareciam tão “objetos” de agenciamentos e mecanismos de 
controle e repressão. Eram sujeitos (tanto quanto objetos) de vontades, de 
desejos, de projetos (FARIA FILHO, 1996, p. 14). 

 

A partir dessa perspectiva, Faria Filho (1996) constatou que a participação ativa dos 

inspetores, diretores e professores, juntamente com outros agentes sociais, foram 

fundamentais para o despontar de uma nova forma e cultura escolar em Belo Horizonte-MG, 

no referido período. Nesse entendimento, o autor ressaltou a cultura escolar conforme 

definição proposta por Viñao Frago (1995), compreendendo-a como: 
 
Conjunto de aspectos institucionalizados – inclui práticas e condutas, modos 
de vida, hábitos e ritos – a história cotidiana do fazer escolar -, objetos 
materiais – função, uso, distribuição no espaço, materialidade física, 
simbologia, introdução, transformação, desaparecimento...-, e modos de 
pensar, assim como significados e ideias compartilhadas6 (VIÑAO FRAGO, 
1995, p. 68-69, tradução minha)  

 

Também focando o interior da escola e as práticas escolares, Vago (2002) procurou 

investigar a instituição de uma nova cultura escolar no ensino primário da cidade de Belo 

Horizonte-MG, a partir da reforma do ensino primário de 1906, e analisar o processo de 

escolarização da ginástica nas práticas escolares da época.  

Os documentos analisados pelo autor revelaram que essa nova cultura escolar tinha 

como objetivo, por meio da ginástica, corrigir e cultivar os corpos das crianças advindas de 

populações pobres, para que se adequassem aos padrões estéticos republicanos. A essa prática 

6 Conjunto de aspectos institucionalizados - incluye prácticas y conductas, modos de vida, hábitos y ritos - la 
historia cotidiana del hacer escolar -, objetos materiales - función, uso, distribución en el espacio, materialidad 
física, simbología, introcucción, transformación, desaparición... -, y modos de pensar, así como significados e 
ideas compartidas (VINÂO FRAGO, 1995, p. 68-69). 
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física era atribuída, também, uma dimensão intelectual e moral, constituindo, assim, a tríade 

“educação moral, intelectual e physica, sobre a qual assentou-se o propósito de corrigir 

desvios e desviantes, contribuindo para recuperar a aura civilizadora da cidade, que se 

esgarçava” (VAGO, 2002, p. 340). Conforme o autor: 

 
O que estou procurando realçar é que a “educação intelectual” e a “educação 
moral” parecem constituir, também, e antes de tudo, dispositivos de 
“educação physica” das crianças: a cultura escolar traduzia-se em sentido 
alargado como cultura (cultivo) dos corpos das crianças nas (e com as) 
práticas escolares, em conjunto. A pretensão era realizar a façanha de, a um 
só tempo, destruir hábitos trazidos de casa, da rua, e inscrever nos toscos 
corpos infantis maneiras consideradas civilizadas, que deveriam tornar-se 
duradouras (VAGO, 2002, p. 22). 
 

 

O estudo de Vago (2002), que focou o período correspondente aos anos de 1906 a 

1920, identificou que a lógica de escolarização da ginástica nesse período estava vinculada à 

correção dos corpos. No entanto, Vago sinalizou um deslocamento da lógica de escolarização 

dessa disciplina a partir dos anos de 1920, que parece ter passado do cultivo de corpos para a 

eficiência dos gestos (VAGO, 2002, p. 351).  

Nos trabalhos de Faria Filho (1995) e Vago (2002), foi possível verificar a cultura 

escolar como norteadora das ações metodológicas que se faziam necessárias para a 

compreensão do fenômeno educativo no contexto em estudo, evidenciando que, mesmo em 

um período histórico em que a educação estava em função do estado, a escola e sua forma 

escolar não se apresentavam de modo tão rígido e estático como parecia ser. Ao contrário, os 

autores identificaram uma instituição dinâmica e uma nova forma escolar. Esses resultados 

parecem ir em sentido oposto à escola apontada por Pineau (2007), compreendida como 

“máquina de educar” em função do Estado. A cultura escolar abre caminho para a 

compreensão da escola a partir de seu funcionamento interno e de suas práticas cotidianas, 

possibilitando, assim, um novo olhar sobre a escola e, consequentemente, um novo 

entendimento sobre essa instituição.    

Outro trabalho a ser destacado foi desenvolvido por Vidal (2005b), que, também sob a 

perspectiva do interior e do cotidiano escolar, investigou as práticas de leitura e escrita, 

através da circulação de materiais, métodos escolares e pessoas entre Brasil e França, no final 

do século XIX. Vidal, ao considerar a dessemelhança entre os sistemas educativos 

apresentados como semelhantes, “como o francês e o brasileiro, almejou compreender a 

implementação de saberes e práticas pedagógicas e escolares com base na resposta às 
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necessidades sociais e educativas encontradas na difusão da escolarização” (VIDAL, 2005b, 

p. 168). Segundo a autora: 

 
A proposta visou a criação de ângulos diferentes de entrada para uma 
investigação que se debruçasse sobre a cultura escolar primária e se 
questionasse sobre as práticas escolares, não apenas pelo viés das normas 
legais e pedagógicas mas também da busca de traços do consumo tático 
efetuado pelos vários sujeitos do processo educativo, instalados dentro e fora 
do espaço escolar, recorrendo a fontes disponíveis em bibliotecas e arquivos 
públicos (VIDAL, 2005b, p. 168-169). 

 

 Conforme Faria Filho et al. (2004), os estudos de pesquisadores brasileiros que têm 

utilizado a cultura escolar como categoria de análise representam uma renovação dos estudos 

em educação no Brasil. Segundo os autores: 

 
Tais estudos, no entanto, não significam uma “aplicação” ad limina das 
teorias ou definições produzidas por pesquisadores estrangeiros. Longe 
disso, o que se observa aqui é uma grande riqueza de elaboração e uma 
criatividade acentuada nos processos de apropriação, havendo inclusive, 
tentativas de se propor definições alternativas àquelas trazidas pelos textos 
anteriormente analisados (FARIA FILHO et al., 2004, p. 150). 

 

No intuito de compreender os estudos desenvolvidos nessa área no Brasil, Faria Filho 

et al. (2004) realizaram um breve inventário dos trabalhos e pesquisas sobre cultura escolar no 

país. Esses estudos foram categorizados em três eixos: 1) saberes, conhecimentos e currículos; 

2) espaços, tempos e instituições escolares; 3) materialidade escolar e métodos de ensino.  

Segundo os autores, tal levantamento teve como objetivo mostrar o panorama das 

pesquisas e das discussões sobre cultura escolar no Brasil e suas principais vertentes de 

estudo. Entre as vertentes destacadas, reencontrei alguns dos autores já citados que voltaram-

se para as práticas cotidianas dos sujeitos escolares (FARIA FILHO, 1996, 2007; 

GONÇALVES; FARIA FILHO, 2005; VAGO, 2002; VIDAL, 2005b). Conforme Faria Filho 

et al., “cabe chamar a atenção para o esforço de alguns grupos de pesquisa em articular à 

noção de cultura escolar às de escolarização (FARIA FILHO, 2003) e forma escolar 

(VINCENT, 1980; VIDAL, 2004)” (FARIA FILHO et al., 2004). 

 Destaco, também, a publicação do Cadernos CEDES (2000), que trouxe uma coletânea 

de textos, em um volume inteiramente dedicado à temática da cultura escolar. Nessa 

coletânea, os livros, os textos didáticos, os manuais e a cartilha foram tomados como principal 

fonte para as discussões acerca do tema. Esses materiais, por carregarem consigo elementos 

que caracterizam a cultura escolar, revelaram-se fundamentais para a compreensão das 
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práticas escolares desenvolvidas no interior das escolas. Além da materialidade, a cultura 

escolar também foi focada na coletânea a partir das práticas pedagógicas em ambientes de 

instrução eclesiástica e de natureza patriótica (ginástica e exercícios militares, batalhão 

infantil e escotismo escolar). 

A revista digital Currículo sem Fronteiras7 organizou uma seção especial temática 

intitulada: “Histórias de escolarização: reformas, currículos, disciplinas e práticas”.  Numa 

reunião de textos de autores diversos, os trabalhos conduzem a reflexões acerca do processo 

de escolarização no Brasil, levando, do mesmo modo, a pensar sobre o conceito de cultura 

escolar. Nessa perspectiva, a revista estrutura-se a partir de discussões sobre o processo 

contemporâneo de escolarização, como algo que acontece num contexto cultural complexo e 

diverso em suas tradições. Nos trabalhos que compõem a revista, o que ocorre no interior da 

sala de aula é tomado como base para compreender a cultura escolar e as práticas escolares. A 

revista trata, também, da história das disciplinas, do currículo secundário humanista, da 

escolarização da língua francesa, da reforma do ensino primário em Minas Gerais, da higiene 

e estética dos corpos. Os trabalhos descritos buscam compreender a escolarização a partir de 

uma perspectiva histórica.  

Encontrei, também, trabalhos que focalizam as práticas e o interior da escola sob 

outras perspectivas, em um contexto atual. É o caso do estudo desenvolvido por Nadal (2007), 

que, tomando como eixo o trabalho pedagógico, procurou entender os elementos constituídos 

e constituintes da cultura escolar em uma escola, desvelando, assim, sua dinâmica cultural 

interna, a fim de apoiar o autoconhecimento e transformação dessa dinâmica. Nesse sentido, 

Nadal (2007) explica: 

 

Na medida em que a cultura é compreendida não apenas como elemento de 
caráter idealista, mas como aspecto constituinte da realidade concreta e 
material e igualmente por ela constituída, o trabalho buscará empreender o 
esforço de triangulação entre as políticas institucionalizadas, as teorias a elas 
relacionadas e a prática construída no interior da escola, ao mesmo tempo 
instituída pelas primeiras e instituinte em relação a elas (NADAL, 2007, p. 
13). 

 

Alguns estudos apoiam-se na cultura escolar para discutir o currículo, como o trabalho 

de Monica Silva (2009), que trata dos processos de apropriação da escola frente às reformas 

educacionais, a partir da reforma curricular do ensino médio. Evidenciam, assim, “que as 

escolas reinterpretam, re-significam e atribuem significados próprios aos dispositivos 

7 CURRICULO SEM FRONTEIRAS. Histórias de escolarização: reformas, currículos, disciplinas e práticas. v. 
9, n. 1, p. 5-9, jan/jun 2009. 
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normativos, por vezes distintos das proposições originais” (SILVA, M., 2009, p.1). Segundo a 

autora: 

O aspecto particular investigado no contexto da reforma educacional, no 
presente trabalho, diz respeito ao currículo e suas relações com a cultura 
escolar. Tomam-se como referência os estudos centrados nas relações entre 
cultura, escola e currículo. Nessa perspectiva, o currículo constitui-se no 
modo pelo qual a cultura escolar exerce a mediação entre os indivíduos e a 
sociedade, tendo por fim a formação desses indivíduos (SILVA, M., 2009, p. 
126). 

  
Na mesma direção, a cultura escolar permeia as discussões de Cordiolli (2004), como 

forma de compreender a escola e apresentar caminhos e reflexões para um processo de 

reestruturação curricular, traçando propostas que dialoguem com a tradição, com a cultura dos 

sujeitos escolares e com as normas da educação brasileira. Conforme indica o autor, algumas 

discussões dentro das instituições escolares ainda são restritas e recentes, “mas já apontam os 

limites (e fracassos) das políticas educacionais, ao lidar inadequadamente com os desenhos 

culturais” (CORDIOLLI, 2004, p. 29), visto que as inovações trazidas pelas reformas 

educacionais desconsideram a escola como um espaço que possui sua própria cultura, sendo 

necessária uma reorganização curricular que tenha como proposta:  

 
Renunciar a conteúdos pré-fixados, temas pré-ordenados e objetivos pré-
determinados a turmas ou idades, deverá renunciar a objetivos que remetam 
a resultados pré-definidos e a uma terminalidade homogênea ou niveladora 
de educandos e educandas, produzidos pelo modelo da cultura de 
escolarização seriada, diretivista, meritocrática, individualista e 
massificadora (CORDIOLLI, 2004, p. 37). 

 

Ainda na perspectiva dos currículos escolares, Alvez e Pizzi (2010), a fim de encontrar 

os elementos disciplinares característicos da escola moderna nas práticas pedagógicas atuais, 

realizaram um estudo de caso em uma escola de ensino fundamental na cidade de Maceió-AL. 

Suas propostas não se restringiram a identificar e descrever as técnicas disciplinares 

encontradas, mas analisá-las “não [...] como um dispositivo de coação e opressão, mas sob seu 

aspecto produtivo também” (ALVES; PIZZI, 2010, p. 1). As autoras concluíram que o 

currículo e as práticas pedagógicas dessa escola estabelecem uma relação direta entre 

comportamento e aprendizagem, e, também, que as técnicas disciplinares presentes nas 

praticas pedagógicas são o que tornam “a escola e o currículo um espaço de disciplinamento 

dos sujeitos” (ALVES; PIZZI, 2010, p. 1). 

Em outra direção, o trabalho de Santos (2009) evidencia a formação de uma cultura 

escolar dentro de uma escola implantada em uma unidade do sistema socioeducativo do Rio 

de Janeiro, destinada a jovens infratores. A pesquisa teve como objetivo analisar as relações 
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estabelecidas entre essas duas instituições, discutindo como a relação entre elas influencia na 

formação da cultura escolar do sistema socioeducativo e de que modo os jovens internos 

participam desse processo. O plano político pedagógico da instituição apareceu como 

mecanismo de institucionalização da cultura escolar, evidenciando que a cultura escolar 

nessas unidades socioeducativas diferencia-se em suas especificidades das demais escolas de 

educação básica. 

Também encontrei trabalhos especificamente na área de educação musical, que, sob 

diferentes perspectivas, utilizaram a cultural escolar como categoria de análise para entender a 

escolarização da música. Campos (2004; 2008) apropriou-se do conceito de cultura escolar 

para iluminar sua análise sobre as práticas e o aprendizado musical escolar em dois estudos. 

Um desses trabalhos foi resultado de uma pesquisa de mestrado que teve como objetivo 

identificar os conteúdos, as práticas e o sentido dessas práticas, no contexto da disciplina de 

Educação Artística, entre os anos de 1971 a 1996, como parte da cultura escolar de uma 

escola em Mato Grosso do Sul (CAMPOS, 2004). Nesse estudo a autora destacou a 

predominância de atividades musicais em horários opostos à disciplina de educação artística, 

como grupos corais e fanfarras, bem como a realização de festivais de música dentro da 

escola e apresentações em datas comemorativas, e verificou que “comportamentos, valores e 

significados podem ser identificados e tomados como aspectos importantes da cultura escolar 

[nessas ações]” (CAMPOS, p. 2004, p. 6). 

A autora, mencionada acima, tomou como base os conceitos de cultura escolar 

propostos por Forquin, Julia, Viñao Frago e Pérez Gómez. Após suas análises, concluiu que 

“a música no contexto da Educação Artística se justificava mais pelas atividades extraclasse 

que por sua prática em sala de aula” (CAMPOS, p. 2004, p. 96). Concluiu, ainda, que a força 

propulsora dos festivais era a competição, e que as demais práticas (coral e fanfarra) eram 

excludentes, por seu caráter seletivo que não contemplava a totalidade de alunos da escola.  

A autora, ao mesmo tempo em que aborda as práticas musicais como parte da cultura 

escolar, que possibilita experiências e que possui um sentido próprio no ambiente escolar, 

afirmou que as práticas encontradas em seu campo de estudo configuram-se como limitadas e 

seletivas; limitadas por não se caracterizarem como uma “atividade musical ou prática que 

envolva aprendizado especificamente musical” (CAMPOS, p. 2004, p. 63), e, seletivas, 

porque funcionavam como “um divisor, que separava os ‘escolhidos’ e os ‘não escolhidos’” 

(CAMPOS, p. 2004, p. 66). 

Em outro estudo, Campos (2008) descreve os resultados de uma pesquisa sobre as 

práticas e o aprendizado nas bandas e fanfarras escolares, com vista à relação estabelecida 
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entre os integrantes e a música. A autora, ao considerar que as práticas musicais escolares são 

também parte da cultura escolar, afirma que “a concepção de cultura escolar é iluminadora, na 

medida em que pressupõe que as práticas escolares adquirem sentido próprio no espaço 

escolar” (CAMPOS, 2008, p. 104). Afirma, ainda, que “considerar a forma e a cultura escolar 

significa compreender as relações estabelecidas pelos sujeitos na escola, tomando como 

fundamentais os processos de produção e adequação dos saberes e as formas de socialização 

(CAMPOS, 2008, p. 105). Como resultado, constatou que o trabalho realizado pelas bandas e 

fanfarras escolares enfatizam a disciplina e a prática instrumental para a execução em 

apresentações públicas. 

Também na área de educação musical, Puerari (2011) tomou a cultura escolar como 

referencial em sua pesquisa de mestrado, com o intuito de investigar as dimensões referentes 

ao processo de escolarização da música a partir de um olhar para a atuação do professor.  Ao 

observar a escola sob a lente da cultura escolar, a autora buscou focar a professora, a escola e 

o processo de ensino nela desenvolvido, destacando as dimensões envolvidas nesse processo. 

Segundo explica:  
 
Os conceitos de escolarização e de cultura escolar me orientaram na 
identificação das categorias de análise, que indicaram dimensões envolvidas 
no processo de tornar a música objeto de ensino na escola de educação 
básica, bem como relações entre elas. Neste trabalho, tentei, a partir desses 
conceitos, abrir parte da “caixa preta” da escola para conhecer e 
compreender os modos de pensar e agir da professora, tentando mostrar a 
complexidade envolvida no processo de ensinar música na educação básica 
(PUERARI, 2011, p. 85). 

 

Os resultados desse trabalho apontaram que o processo de escolarização é construído a 

partir da inter-relação entre as diferentes dimensões presentes na prática educativo-musical da 

professora, quais sejam: seu processo de formação, seus modos de agir e pensar, os aspectos 

organizacionais da escola e do sistema educacional, as tradições, a cultura material da 

instituição, bem como demandas dos alunos. Esses resultados evidenciaram a existência de 

múltiplas possibilidades de ensinar música na escola.  

O conceito de cultura escolar também foi utilizado por Oliveira (2008) para tratar da 

escolarização da música em Minas Gerais entre os anos de 1920 e 1930, período em que o 

canto coletivo foi instituído como ensino de música nas escolas primárias e normais dessa 

região. Segundo o autor: 

 

A utilização do potencial educativo do canto em conjunto justificou-se, 
assim, pelo fato de ele possibilitar, mais do que qualquer outra modalidade 
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de prática musical, o fortalecimento dos instintos de solidariedade e de 
harmonia coletivas. Estes fizeram parte dos ideais iluministas difundidos não 
só no meio da cultura escolar, mas nas artes em geral [...]. Desse modo, 
durante muito tempo, a idéia de conformação de uma moral atrelada à 
sensibilidade artística foi amplamente utilizada como justificativa de adoção 
do canto como disciplina nas escolas do ensino primário e normal 
(OLIVEIRA, 2008, p. 327). 

 

Sob esse viés histórico, o autor descreve o processo de escolarização da música em 

Minas Gerais no referido período e ressalta os interesses que ali se desenhavam, conforme os 

princípios republicanos que regiam o Brasil durante o período estudado. 

 Cada um desses trabalhos, a seu modo, explicitam características e dimensões 

específicas da escola e das práticas existentes em seu interior, investigadas sob a lente da 

cultura escolar, e me serviram de referência para enxergar e articular alguns dos elementos da 

cultura escolar com meus dados.  

  Tratarei a seguir dos principais conceitos e autores que discutem a cultura escolar. As 

diferentes perspectivas e enfoques no uso da cultura escolar entre os autores serão percebidas 

no decorrer do texto, no entanto, alguns aspectos se manterão em convergência, não 

inviabilizando “a semelhança nos pressupostos básicos dessa expressão (as ideias de 

continuidade, estabilidade, sedimentação e relativa autonomia) e na caracterização dos 

elementos que a compõem8” (VIÑAO FRAGO, 2006, p. 73, tradução minha). Assim, através 

de uma releitura dos conceitos apresentados, destacarei aqueles que mais se aproximam da 

minha proposta de estudo, entre os quais está o conceito que norteou meu olhar na 

compreensão do campo. 

2.2. CONCEITOS DE CULTURA ESCOLAR  

As revisões apresentadas por Faria Filho et al. (2004), Silva (2006) e Vidal (2005a, 

2005b) indicam que os primeiros trabalhos a disseminar o conceito de cultura escolar no 

Brasil remontam à década de 19909. Indicam, também, os principais autores que se dedicaram 

8 la similitud en los supuestos básicos de dicha expresión (las ideas de continuidad, estabilidad, sedimentación y 
relativa autonomía) y en la caracterización de los elementos que la integran (VIÑAO FRAGO, 2006, p. 73). 

9 Na década de 1990 foram publicados os artigos: Cultura escolar brasileira: um programa de pesquisa, de José 
Mário Pires Azanha (1991), pela revista da USP; História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo 
de pesquisa, de André Chervel, texto editado inicialmente pela revista francesa Histoire de l’éducation no ano 
de 1988; Saberes escolares, imperativos didáticos e dinâmicas sociais, de Jean-Claude Forquin, publicado em 
1992 pela revista Teoria & Educação. Também foi publicado o artigo de Dominique Julia, La culture scolaire 
comme objet historique, publicado no International Journal of History of Education em 1995 e, em 2001, na 
Revista Brasileira de História da Educação, e o artigo Historia de La educación y historia cultural, de Antonio 
Viñao Frago, publicado em 1995 na Revista Brasileira de Educação. 
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a essa temática, a partir dos quais o conceito de cultura escolar começou a ganhar destaque 

entre os estudos no campo da educação no Brasil. 

O francês Andre Chervel foi um dos principais autores que se debruçou sobre a cultura 

escolar, tomando-a como conceito orientador. Muitos de seus trabalhos situam-se no âmbito 

das disciplinas escolares na França e tornaram-se referência para estudos posteriores. Para 

Chervel, a escola, por seu poder criativo, poderia produzir sua própria cultura, um saber 

próprio e específico, gerado na e pela própria escola. O entendimento dessa cultura produzida 

no interior da escola se deu a partir da história das disciplinas escolares. Em suas palavras: 

 
Desde que se compreenda em toda a sua amplitude a noção de disciplina, 
desde que se reconheça que uma disciplina escolar comporta não somente as 
práticas docentes da aula, mas também as grandes finalidades que presidiram 
sua constituição e o fenômeno de aculturação de massa que ela determina, 
então a história das disciplinas escolares pode desempenhar um papel 
importante não somente na história da educação mas na história cultural. Se 
se pode atribuir um papel ‘estruturante’ à função educativa da escola na 
história do ensino, é devido a uma propriedade das disciplinas escolares. O 
estudo dessas leva a pôr em evidência o caráter eminentemente criativo do 
sistema escolar, e portanto a classificar no estatuto dos acessórios a imagem 
de uma escola encerrada na passividade, de uma escola receptáculo dos sub-
produtos da sociedade (CHERVEL, 1990, p. 184). 

 

Para Chervel, as disciplinas escolares parecem fazer parte de um conjunto amplo de 

aspectos, que, concatenados, vão dando forma às práticas e à cultura produzida na escola. O 

caráter criativo do sistema escolar não está desvinculado da autonomia da escola e das 

disciplinas, nem da relação dessa instituição com a sociedade. Para o autor, o sistema escolar 

desempenha um duplo papel: “[formar] não somente os indivíduos, mas também uma cultura 

que vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a cultura da sociedade global” (CHERVEL, 

1990, p. 184). Nessa direção, a cultura escolar pode impactar também a vida dos indivíduos 

na sociedade. 

Em direção ao que propõe Chervel (1990) está a concepção de Dominique Julia 

(2001). Ao conceituar cultura escolar, o autor atribuiu maior atenção para o que acontece no 

interior da escola, às suas normas e práticas que se tornam visíveis no dia a dia escolar, bem 

como ao funcionamento da escola. É nesse sentido que Julia afirma que se deve ir à “caixa-

preta” da escola para entender o que lá acontece. Segundo o autor, “a escola não é o lugar da 

rotina e da coação e o professor não é o agente de uma didática que lhe seria imposta de fora” 

(JULIA, 2001, p.33). Ele considera ainda que: 
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Para além dos limites da escola, pode-se buscar identificar, em um sentido 
mais amplo, modos de pensar e de agir largamente difundidos no interior de 
nossas sociedades, modos que não concebem a aquisição de conhecimentos e 
de habilidades senão por intermédio de processos formais de escolarização 
(JULIA, 2001, p.11). 

 

 A escola, a partir da perspectiva de Julia, pode ser compreendida como uma instituição 

não estática, que vai construindo e dando visibilidade a suas práticas. Essa perspectiva de 

Julia, assim como destacou Chervel, revela uma escola autônoma, que não nega o que 

acontece em seu dia a dia, nem a diversidade de ações, modos de pensar e fazer que ali vão se 

constituindo e moldando-se conforme as necessidades de cada instituição. Esse olhar de 

dentro para fora da escola, possibilita uma melhor compreensão do fenômeno educativo, 

possibilitando entendê-lo em sua complexidade de ações, configurações e modos de realizar-

se. Portanto, esse modo de entender a cultura escolar proposto por Julia traz importantes 

contribuições para que seja possível compreender a escola e suas práticas. 

 A compreensão da escola, para Julia (2001), que ocorre a partir de seu olhar para o 

interior dessa instituição, é orientada por três eixos, considerados pelo autor como as 

principais vias de entendimento da cultura escolar: normas escolares, papel profissional do 

educador, e análise dos conteúdos e das práticas escolares. Na primeira via, Julia ressalta que 

os textos normativos devem remeter às práticas, pois é em meio a elas que se pode “captar 

melhor o funcionamento real das finalidades atribuídas à escola” (JULIA, 2001, p. 19). A 

segunda via, que o leva à análise histórica da cultura escolar, está relacionada aos critérios de 

convocação dos professores, bem como “os saberes e o habitus requeridos de um futuro 

professor” (JULIA, 2001, p. 2, grifo do autor), e suas implicações na prática escolar. Por fim, 

na terceira via, que poderá levar à compreensão da cultura escolar através da análise dos 

conteúdos e das práticas escolares, Julia, assim como propôs Chervel (1990), remete à 

importância do estudo das disciplinas escolares, ao considerar que elas “não são nem uma 

vulgarização nem uma adaptação das ciências de referência, mas um produto específico da 

escola, que põe em evidência o caráter eminentemente criativo do sistema escolar” (JULIA, 

2001, p. 33). Por meio desses caminhos, a cultura escolar é por ele conceituada como: 

 
Um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a 
inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas 
coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades 
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização) (JULIA, 2001, p. 
10). 
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 Julia, ao valorizar as práticas, relativiza as normas, sobretudo ao suscitar as 

subjetividades inerentes a essas práticas, como os modos de pensar e agir que vão sendo 

estabelecidos no dia a dia das práticas escolares, sendo, assim, passíveis de transformações. 

Tanto as práticas quanto as normas parecem não ser fixas, mas dinâmicas e passíveis de 

mudanças ou adaptações, de acordo com o próprio fluxo daquilo que vai acontecendo na 

escola. Segundo o autor, através de um inventário dessas práticas, seria possível notar e 

compreender as mudanças que ocorrem de geração em geração. “Aliás, é a mudança de 

público que impõe frequentemente a mudança dos conteúdos escolares” (JULIA, 2001, p. 34), 

e a meu ver, a consequente mudança no conjunto de normas e práticas, o que confere à escola 

um caráter movente, em suas ações e concepções, mostrando que ela se adapta para atender o 

que nela vai sendo construído.  

 Embora a perspectiva de cultura escolar seja tratada de maneira diferenciada por Julia 

e Chervel, é possível notar pontos convergentes que, conforme colocado por Viñao Frago 

(2006), mantêm os pressupostos básicos da cultura escolar: ambos focam as práticas 

escolares, defendem a autonomia da escola e acreditam na sua capacidade de produzir uma 

cultura específica. Entretanto, aproximam-se da cultura escolar por caminhos e olhares 

diferentes, mas, entrecruzados e passíveis de diálogo: Chervel, por um olhar direcionado às 

práticas escolares, centrou-se na valorização dos saberes e práticas a partir do estudo das 

disciplinas. Julia, a partir de um olhar que parte do interior da escola, também enfatizou as 

disciplinas, mas expandiu seu enfoque às normas e à profissionalização dos professores, 

aspectos esses que, para ele, permitem compreender as diferentes práticas que vão passando a 

ter visibilidade a partir das ações do dia a dia escolar.  

 Por outra acepção, Forquin (1992, 1993) caracterizou a cultura escolar como seletiva e 

derivada; seletiva porque escolhe e seleciona os conteúdos e os conhecimentos e não dá conta 

de transmitir a cultura que ele diz ser considerada como patrimônio simbólico; e derivada 

porque reorganiza esses saberes para que possam ser ensinados. Como afirma o autor: 
 
A cultura escolar apresenta-se assim como uma ‘cultura segunda’ com 
relação à cultura de criação ou de invenção, uma cultura derivada e 
transposta, subordinada inteiramente a uma função de mediação didática e 
determinada pelos imperativos que decorrem desta função, como se vê 
através destes produtos e destes instrumentos característicos constituídos 
pelos programas e instruções oficiais, manuais e materiais didáticos, temas 
de deveres e exercícios, controles, notas, classificações e outras formas 
propriamente escolares de recompensas e de sanções (FORQUIN, 1992, p. 
33-34). 
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 Para Forquin (1993), a cultura escolar é definida como “o conjunto dos conteúdos 

cognitivos e simbólicos que, selecionados, organizados, ‘normatizados’, ‘rotinizados’, sob o 

efeito dos imperativos de didatização, constituem habitualmente o objeto de uma transmissão 

deliberada no contexto das escolas” (FORQUIN, 1993, p. 167).  Para ele, a escola, com base 

em seus valores culturais, seleciona sua própria cultura, e dela seleciona também os conteúdos 

que serão ensinados. Nesse aspecto, Forquin (1993) remete a Viñao Frago (2004), ao entender 

que esses valores culturais são resultantes da dinâmica social que se estabelece dentro da 

escola, determinando a sua cultura e consecutivamente suas escolhas. No entanto, o que 

explica Forquin (1993) é que esses conteúdos selecionados para o ensino devem ser 

organizados e transpostos para que possam ser transmitidos e assimilados, passando, assim, 

por um processo de transposição didática. Nesse sentido: 
 
Pode-se perguntar se de fato todos os saberes ensinados nas escolas não são 
verdadeiramente senão o resultado de uma seleção e de uma transposição 
efetuadas a partir de um corpo cultural pré-existente, e se não se pode 
considerar a escola como sendo também verdadeiramente produtora ou 
criadora de configurações cognitivas e de habitus originais que constituem 
de qualquer forma o elemento nuclear de uma cultura escolar sui generis 
(FORQUIN, 1992, p. 34-35, grifo do autor). 

 

A transposição didática é um dos imperativos didáticos, os quais, segundo Forquin 

(1992, p. 32), são dispositivos que medeiam a transmissão do conhecimento na escola. Esses 

imperativos são classificados pelo autor em três diferentes tipos: imperativos de transposição, 

imperativos de interiorização e imperativos institucionais. 

Os imperativos de transposição são aqueles que tornam os saberes transmissíveis, visto 

que “a ciência do erudito não é diretamente comunicável ao aluno, tanto quanto a obra do 

escritor ou o pensamento do teórico” (FORQUIN, 1992, p. 32). Os imperativos de 

interiorização são os imperativos que possibilitam a incorporação dos saberes. Já os 

imperativos institucionais são aqueles decorrentes do próprio contexto institucional que, 

conforme o autor, dizem respeito à organização dos tempos escolares, divisão das atividades, 

ritmo dos exercícios, entre outros aspectos institucionais (FORQUIN, 1992). 

A concepção de cultura escolar de Forquin parece estar relacionada aos conteúdos e 

aos conhecimentos selecionados e ao modo de torná-los transmissíveis, sendo derivada da 

cultura geral e subordinada ao que denomina de imperativos didáticos. Forquin considera que 

“a escola é também um ‘mundo social’, que tem suas características de vida próprias, seus 

ritmos e seus ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus modos próprios de regulação e de 
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transgressão, seu regime próprio de produção e de gestão de símbolos” (FORQUIN, 1993, p. 

167), e, nesse viés, aproxima-se das perspectivas anteriormente apresentadas. 

 O conceito de cultura escolar desenvolvido pelos autores citados tem como base o 

interior das próprias escolas e suas práticas. Com base nessas perspectivas, está também a 

definição de Faria Filho (2007), que entende a cultura escolar como: 
 
A forma como em uma situação [...] concreta e particular são articuladas e 
representadas, pelos sujeitos escolares, as dimensões espaço-temporais do 
fenômeno educativo escolar, os conhecimentos, as sensibilidades e os 
valores a serem transmitidos e a materialidade e os métodos escolares 
(FARIA FILHO, 2007, p.195). 

 

 Como já apontado, a cultura escolar não deixa de trazer consigo a tradição histórica da 

escola, conforme anteriormente apontado por Buffa e Pinto (2007). No entanto, isso não 

significa que a cultura escolar permaneça inerte às transformações e necessidades da realidade 

social, como pode ser verificado nos resultados dos trabalhos de Faria Filho (1996) e Vago 

(2002), anteriormente citados. Nesse sentido, é relevante salientar que: 

 
As culturas escolares não são passíveis de reforma, de mudanças e 
intervenções bruscas, justamente porque precisam ser construídas nas 
experiências e nas práticas escolares. Por isso mesmo, pensar a cultura 
escolar é pensar também formas como os sujeitos escolares se apropriaram 
das tradições, das culturas em que estavam imersos nos diversos momentos 
[...] do processo de escolarização (FARIA FILHO, 2007, p. 201). 

 

 Viñao Frago é outro autor que ampliou ainda mais o modo de olhar a cultura escolar. 

Ele está entre os principais autores que abordam o conceito, e suas proposições de certa forma 

sintetizam o que propõem alguns dos demais autores. Viñao foi enfático ao afirmar que há 

diferenças de enfoque e objetivo entre os autores que conceituam a cultura escolar, sobretudo 

por possuírem visões diferenciadas, mas destacou que alguns aspectos são comuns, porque 

fazem parte dos pressupostos que orientam o conceito e dos elementos que a caracterizam. 

Partindo dessa ideia, o autor buscou construir sua definição de cultura escolar de forma a 

envolver os aspectos por ele considerados “essenciais” da cultura escolar, contemplando 

alguns dos elementos que já vinham sendo enfocados pelos demais autores. Conforme 

explicou: “é possível dar uma definição e fazer uma caracterização conjunta que englobe os 
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aspectos essenciais da cultura escolar, sem qualquer implicação de que esta síntese pessoal 

seja assumida por todos os autores citados”10 (VIÑAO FRAGO, 2006, p. 73, tradução minha) 

 Assim, também a partir de um olhar para a realidade escolar, Viñao Frago expande o 

conceito de cultura escolar, ao considerar não apenas as disciplinas ou as práticas, mas toda a 

vida escolar. Para Viñao Frago (1995), a cultura escolar refere-se aos modos de fazer e pensar 

as práticas, os hábitos, atitudes, rituais e comportamentos escolares, que são instituídos ao 

longo do tempo e transmitidos de geração em geração. Caracteriza-se, pois, pelas diferentes 

práticas que ocorrem no interior da escola, sendo, assim, considerada pelo autor como tudo o 

que ocorre dentro da escola, ou seja, é “toda a vida escolar”. Para o autor, a cultura escolar, 

assim entendida: 

 
Estaria constituída por um conjunto de teorias, ideias, princípios, normas, 
pautas, rituais, inércias, hábitos e práticas (formas de fazer e pensar, 
mentalidades e comportamentos) sedimentadas ao longo do tempo em forma 
de tradições, regularidades e regras de jogo não postas em questionamento, e 
compartilhadas por seus atores, no seio das instituições educativas11 
(VIÑAO FRAGO, 2006, p. 73, tradução minha). 

   

 Para Viñao Frago (2006), a cultura escolar possui a capacidade de gerar seus próprios 

produtos, a exemplo das disciplinas, dos temas ou conteúdos escolares que estão sempre em 

transformação dentro da escola, sendo fortalecidos e sedimentados pela interdependência das 

diversas partes que a constituem. Conforme o autor, esses produtos são considerados: 

 
Uma das criações mais genuínas da cultura escolar. Mostram seu poder 
criativo. Além disso, possuem sua própria história. Eles não são, portanto, 
entidades abstratas com uma essência universal e estática. Eles nascem e 
evoluem. Transformam-se ou desaparecem, se separam e se unem, são 
rejeitados e absorvidos. Eles mudam seus nomes, modificam seus conteúdos. 
São, assim vistos, organismos vivos12 (VIÑAO FRAGO, 2006, p. 75, 
tradução minha). 

  

10 Sea posible dar una definición y hacer una caracterización conjunta que englobe los aspectos esenciales de la 
cultura escolar, sin que ello signifique que esta síntesis personal sea asumida por todos los autores citados 
(VIÑAO FRAGO, 2006, p. 73). 

11 Estaría constituida por um conjunto de teorias, ideas, principios, normas, pautas, rituales, inercias, hábitos y 
prácticas (formas de hacer y pensar, mentalidades y comportamientos) sedimentadas a ló largo del tiempo en 
forma de tradiciones, regularidades y reglas de juego no puestas em entredicho y compartidas por sus actores, 
em el seno de las instituciones educativas (VIÑAO FRAGO, 2006, p. 73). 

12 Una de las creaciones más genuinas de la cultura escolar. Muestran su poder creativo. Poseen, además, su 
propia historia. No son, pues, entidades abstractas con una esencia universal y estática. Nacen y evolucionan. 
Se transforman o desaparecen, se desgajan y se unen, se rechazan y se absorben. Cambian sus denominaciones, 
modifican sus contenidos. Son, así vistas, organismos vivos (VIÑAO FRAGO, 2006, p. 75). 
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 Ainda na perspectiva do autor, as mudanças ocorrem, porém, de forma lenta e gradual. 

Nesse processo, a própria dinâmica social estabelecida dentro da escola pode ser considerada 

a principal responsável pelas mudanças e inovações dessa cultura. Conforme o próprio autor, 

“os professores constituem, pois, o elemento chave tanto nos processos de reforma, inovação 

e mudança como na configuração da cultura escolar, ou seja, das práticas e diretrizes que 

governam de fato a organização escolar e o ensino na sala de aula” 13 (VIÑAO FRAGO, 2004, 

p. 76, tradução minha).  

 Viñao Frago (1995, p. 68-69) também desconsidera a ideia de uma cultura escolar 

geral que compreenda todas as instituições, visto que cada uma possui suas próprias 

especificidades e características que as diferenciam umas das outras, ou seja, possui um 

conjunto de aspectos institucionalizados e de histórias que envolvem o fazer escolar 

cotidiano: práticas e condutas, modos de vida, hábitos e ritos, função, uso e distribuição de 

objetos materiais, modos de pensar e ideias compartilhadas. Por isso, prefere utilizar o termo 

culturas escolares. Assim, considera que: 

 
[...] parece ser mais frutífero e interessante falar, no plural, de culturas 
escolares. [...] Não há duas escolas, colégios, institutos de ensino secundário, 
universidades ou faculdades exatamente iguais, ainda que possa se 
estabelecer semelhanças entre elas14 (VIÑAO FRAGO, 2001, p. 33 apud 
FARIA FILHO et al., 2004, p. 148, tradução minha). 

  

A cultura escolar, entendida como tudo o que acontece na escola, pode ser abordada de 

diferentes formas, como esclarecem Gonçalves e Faria Filho (2005): 

 
Para [Viñao Frago], essa cultura pode ser vista de várias maneiras, ou 
melhor, em níveis variados, entre os quais, pode referir-se a uma “cultura 
específica de um estabelecimento docente determinado”, isto é, àquilo que 
existe ou acontece no interior mesmo de um estabelecimento escolar. Pode, 
também, referir-se a um “conjunto ou tipos de centros por contrastes com 
outros – por exemplo, as escolas rurais ou as faculdades de direito”. E, por 
último, pode referir-se a “uma área territorial determinada” ou ao “mundo 
acadêmico em geral por comparação com outros setores sociais”. Além 
disso, pode também se referir a algum aspecto individualizado de um 
determinado grupo, de professores, por exemplo, ou de alguma característica 
do setor organizativo ou institucional, como a organização da caixa escolar, 
a diretoria de instrução pública etc. Dentro disso, os aspectos relacionados ao 
conjunto institucionalizado irão incluir, seja ali ou acolá, características e 

13 los professores y maestros constituyen, pues, el elemento clave tanto en los processos de reforma, innovación 
y cambio como en la configuración de la cultura escolar, o sea, de las prácticas y pausas que gobiernan de 
hecho la organización escolar y la enseñanza en la aula. (VIÑAO FRAGO, 2004, p. 76). 

14 Parece más fructífero e interessante hablar, en plural, de culturas escolares. [...] No hay dos escuelas, colégios, 
institutos de enseñanza secundaria, universidades o faculdades exactamente iguales, aunque puedan 
establecerse similitudes entre elas. (VIÑAO FRAGO, 2001, P. 33 apud FARIA FILHO et al, 2004, p. 148). 
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modos de ser e viver que são particulares da escola e que, ainda, envolvem 
questões da dimensão cotidiana, tanto naquelas que se relacionam à 
materialidade, quanto naquelas outras relacionadas aos significados 
simbólicos do mundo da escola (GONÇALVES; FARIA FILHO, 2005, p. 
41). 

 

Viñao Frago, embora considerando a amplitude do conceito por ele proposto, optou 

por estudar a cultura escolar a partir da compreensão de seus tempos e espaços, ao considerar 

que essas dimensões afetam o ser humano em sua consciência interior, em seus pensamentos e 

atividades, grupais ou não, conformando sua mente e ações (VIÑAO FRAGO, 1995, p. 69). 

Assim, a cultura escolar, para Viñao Frago, a partir de uma perspectiva interna à escola, 

considera tanto os aspectos que dizem respeito às normas e rotinas escolares, quanto os 

fazeres cotidianos, as práticas, os modos de viver e de pensar, ou seja, as subjetividades 

presentes na construção das diferentes culturas escolares, aproximando-se, dessa forma, das 

proposições de Dominique Julia.  

Tendo em vista o direcionamento do olhar para o interior da escola, todas as 

perspectivas apresentadas se aproximam do meu objeto de estudo, no entanto, pela 

abrangência, e por sintetizar os aspectos “essenciais”, o conceito de cultura escolar proposto 

por Viñao Frago é o que mais parece se relacionar com meu trabalho, portanto foi tomado 

como base para a compreensão e direcionamento do meu estudo junto à orquestra. Entretanto, 

os demais autores também foram retomados no decorrer do trabalho, contribuindo no 

entendimento de especificidades da cultura escolar presente nos dados e no meu modo de 

compreender esse conceito. 

A partir das perspectivas apresentadas, é possível compreender que a cultura escolar é 

o processo e o resultado das experiências dos sujeitos escolares, de um conjunto de normas, 

rotinas, valores e comportamentos, conhecimentos, sensibilidades, modos de agir e de pensar, 

e dos sentidos que vão sendo construídos e compartilhados pelos indivíduos no cotidiano da 

escola, no decorrer de uma situação concreta. Conforme deixam evidenciar os autores, não há 

como pensar em cultura escolar sem antes pensar em como essa cultura vai sendo construída 

e/ou apropriada pelas pessoas que fazem parte da escola, e como ela é transformada a partir 

do próprio dia a dia escolar.  

O ensino de música como uma prática que compõe a vida da escola é parte constitutiva 

da cultura escolar da instituição à qual pertence. Como produto e produtor dessa cultura 

escolar, o ensino de música poderá ser melhor compreendido em sua complexidade, se visto 

de dentro do contexto em que acontece.  
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 Assim, articular a cultura escolar com minha área de estudo, pensando em suas 

especificidades e delimitações para explicar os fenômenos educativos no campo da educação 

musical escolar, foi o desafio posto ao propor este estudo. Para tanto, foi apropriando-me do 

conceito de cultura escolar, para que eu pudesse olhar para o campo e entender o que nele 

estava sendo produzido, que desenvolvi meu trabalho, a fim de compreender como se 

configura o modo de ensinar música em uma escola de educação básica através de uma 

orquestra escolar.  
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3.  CAMINHOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo descrevo os caminhos metodológicos pelos quais segui na constituição 

deste trabalho, destacando minhas escolhas, assim como as dificuldades e incertezas que 

permearam o trajeto de investigação. 

A escolha do caminho metodológico que conduz a investigação de determinado objeto 

de estudo não é realizada de forma aleatória. Tampouco se constitui apenas como uma seleção 

de técnicas que operacionalizem a pesquisa, pois envolve, sobretudo, modos de olhar o 

mundo. Por um lado, sofre influência de decisões intrinsecamente relacionadas às 

expectativas e aos planos do pesquisador, e também da maneira como busca construir o 

conhecimento. Por outro lado, deve necessariamente adequar-se ao objeto de estudo e à 

natureza das indagações a serem respondidas.  

No que se refere às expectativas do pesquisador, merece destaque a ressalva de Mills 

(1959), segundo a qual a elaboração de um trabalho em consonância com a experiência e com 

a vida do pesquisador tem suas implicações no processo de escolha metodológica, 

ocasionando uma relação dialética entre a experiência do pesquisador e o objeto de pesquisa. 

É nessa perspectiva que Strauss e Corbin (2008) afirmam que pesquisadores não têm receio 

de se basear em suas próprias experiências para analisar dados, considerando que isso é a base 

para comparações e descobertas. No entanto, os autores salientam a importância de questionar 

e afastar-se do que se vê e ouve, para, assim, abstrair as informações e, depois, retornar, 

sempre consciente da necessidade de cotejar os dados.    

Nesse sentido, devo reconhecer que a pesquisa, assim como as definições 

metodológicas que adotei neste trabalho, expressa meu desejo em estudar os grupos 

instrumentais, uma vez que essa temática faz parte do meu caminho profissional e foi o que 

me impulsionou a problematizar o tema. No entanto, procurei manter-me flexível em minhas 

escolhas, buscas e decisões, no sentido de compreender as dúvidas existentes nesse processo.  

Como explicam Strauss e Corbin (2008): 

 
Flexibilidade e abertura estão associadas ao fato de ter aprendido a manter 
uma quantidade satisfatória de ambigüidade. Não é que os pesquisadores não 
queiram definir as coisas analiticamente, mas a insistência em evitar a 
incerteza e a pressa em finalizar uma pesquisa são temperadas com a 
percepção de que os fenômenos são complexos e de que seus significados 
não são facilmente entendidos ou assumidos como certos. [...] A pesquisa em 
si é um processo sobre o qual [os indivíduos] tendem a ser auto-reflexivos. 
Ao fazer suas pesquisas, eles aproveitam o fluxo de idéias, mas não apenas 
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as substanciais, pois aprenderam que as idéias teóricas têm seu próprio valor 
precioso (STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 19).   

 

Nesse caminho de escolhas e tomada de decisões, muitas construções foram 

acontecendo no campo, a exemplo dos objetivos da pesquisa, que foram elaborados no campo 

em concomitância com a literatura, e outras foram constituídas antes mesmo de ingressar nele, 

já a partir das primeiras definições da pesquisa. A cultura escolar deu o suporte para meu 

ingresso na escola, orientando meu olhar para o interior das práticas escolares e definições 

que levaram à sua compreensão. Assim, além do progressivo envolvimento com o campo e do 

avanço no delineamento do referencial teórico, a própria natureza do meu objeto de estudo e 

das indagações que foram sendo formuladas tiveram também um papel preponderante na 

constituição do caminho metodológico deste trabalho.  

3.1. ABORDAGEM QUALITATIVA 

A abordagem qualitativa foi tomada como caminho para a condução desta pesquisa, 

por permitir contemplar dimensões subjetivas não quantificáveis: a partir de um contato com 

o campo de pesquisa, a abordagem qualitativa viabiliza a investigação de aspectos subjetivos 

dos indivíduos envolvidos na pesquisa, como seus valores, ideias e formas de pensar e 

observar o mundo, com o devido cuidado e rigor.  

Conforme explicam Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa é uma 

metodologia de investigação “que enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o 

estudo das percepções pessoais” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 11).  

A abordagem qualitativa também pode ser entendida como sendo “uma estratégia de 

classificação de um fenômeno aparentemente imponderável” (PEREIRA, 2001, p. 21), que 

prioriza o chamado “dado qualitativo”, entendido como uma representação simbólica 

atribuída a uma manifestação de um evento qualitativo (PEREIRA, 2001, p. 21). Outras 

noções também podem ser adotadas. Berg (2009, p. 8), por exemplo, concebe como 

qualitativa a abordagem que procura investigar os diferentes contextos sociais e os indivíduos 

que nele convivem, buscando entender como se relacionam com os símbolos, rituais, 

estruturas e papéis sociais. Nessa direção, pensando em mais do que entender as relações 

entre os aspectos aludidos pelo autor, entendo a abordagem qualitativa como a busca pela 

compreensão dos significados das ações sociais, a partir de um mergulho nas dimensões 

simbólicas dessas ações.    
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Silverman (1993) assinala que a pesquisa qualitativa não representa necessariamente 

a negação de dados quantitativos. Porém, conforme explicam Strauss e Corbin (2008), a 

escolha pela metodologia qualitativa normalmente se dá pela natureza do problema de 

pesquisa. Explicam, ainda, que ela pode ser usada “para obter detalhes intrincados sobre 

fenômenos como sentimentos, processos de pensamento e emoções que são difíceis de extrair 

ou descobrir por meio de métodos de pesquisa mais convencionais” (STRAUSS; CORBIN, 

2008, p. 24).  

Nesse sentido, Bogdan e Biklen (1994) consideram que “a abordagem da 

investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a idéia de que nada é trivial, 

que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma 

compreensão mais esclarecedora do nosso objecto de estudo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 

49). Segundo Silverman (2010), olhar aquilo que está em nosso entorno, no nosso dia a dia, 

que parece óbvio, e ali reconhecer algo de fenomenal, requer do pesquisador uma grande 

destreza, que não se resume apenas em “enxergar coisas notáveis em situações do dia a dia. 

Ela também nos pede para enxergar os elementos triviais de eventos e contextos notáveis” 

(SILVERMAN, 2010, p. 35, grifo do autor). 

Foi no decorrer da elaboração e condução do meu caminho metodológico, antes e 

durante a vivência no campo, nas leituras, nas interpretações e reinterpretações, que pude 

entender a metodologia como um norte, responsável por fazer a mediação entre minhas ideias 

e ações. Nesse sentido, foi fundamental entender, como destacam Bogdan e Biklen (1994), 

que o universo da pesquisa qualitativa reúne diversos tipos de estratégias de investigação: 

 
Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que significa ricos 
em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de 
complexo tratamento estatístico. As questões a investigar não se estabelecem 
mediante a operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, formuladas 
com o objectivo de investigar os fenómenos em toda sua complexidade e em 
contexto natural. [...] Privilegiam, essencialmente, a compreensão dos 
comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação. As 
causas exteriores são consideradas de importância secundária. Recolhem 
normalmente os dados em função de um contacto aprofundado com os 
indivíduos, nos seus contextos ecológicos naturais (BOGDAN; BIKLEN, 
p. 16, 1994, grifo do autor).   

 

A metodologia qualitativa, abordagem que viabiliza a compreensão interpretativa das 

experiências dos indivíduos não dissociáveis do contexto em que foram vivenciadas, traz 

consigo os instrumentos e demais estratégias que permitem compreender a complexidade dos 

fenômenos investigados.  
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Como nesta pesquisa algumas decisões foram sendo tomadas ao longo do trabalho, 

elas serão descritas após a contextualização do campo empírico e a descrição da minha 

entrada no campo. 

3.2. CAMPO EMPÍRICO: UMA ORQUESTRA ESCOLAR  

3.2.1. O contexto da pesquisa 

O campo empírico deste estudo é a Orquestra Villa-Lobos15, pertencente à Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Heitor Villa-Lobos (E.M.E.F. Heitor Villa-Lobos) em 

Porto Alegre – RS, localizada na Vila Mapa, no bairro da Lomba do Pinheiro (fig.1). No 

decorrer do trabalho me reportarei à escola apenas por Escola Villa-Lobos, apenas quando 

necessário utilizarei sua sigla ou seu nome completo.  

A Vila Mapa começou a ser criada no ano de 1965, com a construção de casas 

populares que abrigariam pessoas advindas de bairros da periferia da cidade de Porto Alegre-

RS, que haviam sido vítimas de uma enchente. No ano seguinte, embora ainda sem dispor de 

infraestrutura e saneamento básico (água, energia elétrica, rede de esgotos), nem transportes e 

calçamento, foi construída na Vila Mapa a primeira instituição escolar da região, com apenas 

quatro salas de aula, com a finalidade de atender crianças de primeira a quarta série do ensino 

fundamental. Após vinte anos, no ano de 1988, foi construído um novo prédio para abrigar a 

escola, no qual permanece até o presente ano.  

 

Figura 1- Escola Villa-Lobos  

15 Neste trabalho utilizo o nome real da orquestra e da escola, com a devida autorização da escola e da Secretaria 
Municipal de Educação (ver apêndice 1).  
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 A Escola Villa-Lobos está organizada a partir dos seguintes setores: direção, 

secretaria, serviço de orientação educacional (SOE), serviço de supervisão escolar (SSE), 

coordenação de turno e coordenação cultural. O corpo docente é constituído por um quadro de 

92 professores, dos quais 64 atuam diretamente em sala de aula e os demais, em funções 

administrativas ou outras funções complementares desenvolvidas fora da sala de aula, 

conforme demandado pela escola. Os alunos que frequentam a escola são moradores da 

comunidade que, comumente, iniciaram seus estudos nas escolas de educação infantil do 

bairro e, em seguida, ingressam na Escola Villa-Lobos.  

 Nessa escola, além das aulas de música como conteúdo obrigatório do componente 

curricular artes, há um projeto de educação musical chamado projeto Orquestra Villa-Lobos, 

que foi iniciado em 15 de abril de 1992 com o então chamado Clube de Flauta, a partir da 

iniciativa da professora Cecília16, professora de música da escola. Ao perceber o interesse dos 

alunos em tocar um instrumento musical, ela se propôs a ensinar flauta doce soprano na 

escola para alunos da quinta série. Assim, a escola lhe concedeu um horário e disponibilizou o 

espaço físico em uma das salas de aula para a realização do Clube de Flauta, composto, 

inicialmente, por um grupo de onze alunos.  

No decorrer dos anos, sob a responsabilidade, regência e coordenação da professora 

Cecília, esse grupo foi tomando maiores proporções, e tornou-se um projeto que envolve, 

além da Orquestra (grupo artístico principal), oficinas e grupos de câmara (cordas, flauta 

avançada, choro), além de dois coros, um infantil e outro adulto formado por professores da 

escola. Esse projeto extrapolou os limites da escola e se estendeu à comunidade. Nesse 

processo, com a criação das oficinas de instrumento e expansão do projeto, o número de 

integrantes do grupo artístico e de pessoas atendidas nas oficinas foi ampliado. Depois de 

iniciado como Clube de Flauta, o grupo artístico desse projeto passou a chamar-se Orquestra 

de Flautas Villa-Lobos e, posteriormente, no ano de 2010, ao completar dezoitos anos, 

Orquestra Villa-Lobos.  

Cabe esclarecer que o projeto nasceu da orquestra, para dar suporte e atender às suas 

necessidades. A orquestra, como núcleo central do trabalho realizado, constitui-se por duas 

categorias: grupo instrumental e projeto. Essas categorias, no decorrer do trabalho, irão 

mesclar-se. Assim, por vezes, a orquestra será entendida como grupo artístico, que realiza 

apresentações, que ensaia e prepara repertório, mas também poderá compreender a orquestra 

16 Neste trabalho utilizo o nome real da professora de música, com a sua devida autorização. Todos os demais 
nomes utilizados (professores, integrantes da orquestra e equipe diretiva da escola) são reais e seu uso foi 
devidamente autorizado (ver apêndice 2). 
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como projeto que possui oficinas, professores e que atende a comunidade. Para evitar 

equívocos, no decorrer do trabalho me reportarei ao grupo artístico como Orquestra Villa-

Lobos. As demais atividades desenvolvidas pelo projeto receberão nomes específicos 

conforme sua atividade: oficinas, grupo de cordas, grupo de flauta avançada, grupo de 

percussão, grupo de choro, coral, grupo de iniciação musical e demais atividades, a exemplo 

das aulas específicas não citadas. Vale reiterar que todos esses grupos e atividades fazem 

parte do projeto da orquestra. 

A Orquestra Villa-Lobos é composta por 42 integrantes, na faixa etária entre 12 e 24 

anos, distribuídos entre três naipes de flauta doce: soprano, contralto e tenor (eventualmente 

sopranino), somando 25 flautas; naipe de violoncelo, com cinco instrumentistas; naipe de 

violino, com quatro violinos; naipe de viola, com dois instrumentistas; percussão, com três 

integrantes, e base harmônica, constituída por violão, teclado e cavaquinho. Todos os 

integrantes são moradores da Lomba do Pinheiro, estudantes ou ex-estudantes da escola e 

participam da orquestra, no mínimo, há dois anos. Alguns integrantes já estão há mais de dez 

anos no grupo, que conta ainda com a participação de ex-alunos da escola, que iniciaram seus 

estudos musicais na orquestra, posteriormente ingressaram em cursos superiores de música e 

retornaram ao projeto como professores das oficinas oferecidas na escola e na comunidade.  

 O projeto oferece oficinas de música, com aulas de instrumento e de introdução aos 

códigos musicais (leitura e escrita musical), além de aulas de iniciação musical específicas 

para crianças pré-escolares, e conta com um quadro de 20 professores. As oficinas são abertas 

aos alunos da escola e à comunidade em geral. Elas são realizadas na Escola Villa-Lobos, em 

três escolas municipais de educação infantil do bairro e em três unidades do Centro de 

Promoção da Criança e Adolescente (CPCA), do Instituto Cultural São Francisco de Assis17, 

contemplando cerca de 560 alunos da comunidade da Lomba do Pinheiro.  
 

 
Em 2003 o programa implantou as Oficinas de Música, que atualmente 
presta gratuitamente mais de 850 atendimentos por semana a partir dos 4 
anos de idade em 70 turmas distribuídas em aulas de musicalização infantil, 
flauta doce, piano, violino, viola, violoncelo, violão, percussão, cavaquinho, 
canto-coral, contrabaixo elétrico, expressão corporal, estudo avançado e 
teoria e percepção musical realizadas no turno inverso ao do horário escolar 
na EMEF Heitor Villa-Lobos (sede do projeto), [em três] EMEI (escolas 
infantis municipais da comunidade) e nas três unidades do Instituto parceiro 
(ORQUESTRA VILLA-LOBOS, 2010). 

 
 

17 Neste trabalho utilizo o nome real do Instituto Cultural São Francisco de Assis, com a devida autorização de 
seu responsável (ver apêndice 3).  
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 Vale salientar que alguns alunos frequentam mais de uma atividade oferecida pelo 

projeto, por isso, o número de atendimentos é maior que o número de participantes. Assim, a 

orquestra atende a uma média de 560 alunos e presta mais de 850 atendimentos. Em alguns 

casos, há aluno que recebe entre cinco a oito atendimentos semanais, em diferentes oficinas. 

A maioria dos alunos que frequentam o projeto recebe apenas um atendimento semanal. Só na 

Escola Villa-Lobos funcionam 15 oficinas de música, oferecidas a 215 alunos e ex-alunos da 

escola e a professores integrantes do coral, gerando uma média de 370 atendimentos 

semanais. Essas oficinas estão organizadas em 53 turmas, distribuídas entre as diferentes 

modalidades ofertadas. Desses 215 alunos participantes das oficinas realizadas na escola, 196 

alunos estão oficialmente matriculados na instituição, recebendo, em média, 280 

atendimentos. 

3.2.2. Entrada no campo 

 Tomei conhecimento da existência da Orquestra Villa-Lobos a partir de minha 

chegada a Porto Alegre, no início de 2009, para cursar o doutorado, por meio de colegas de 

curso, que sabiam do meu interesse por grupos instrumentais. A partir de então, ainda sem 

saber que seria meu campo empírico, fiquei curiosa para conhecer o trabalho desenvolvido na 

Escola Villa-Lobos por essa Orquestra.  

 Meses depois, a partir de algumas definições sobre o meu trabalho, surgiu a ideia de 

conhecer a Orquestra e verificar a viabilidade de tê-la como campo empírico. Foi nessa fase 

de estruturação do trabalho que comecei a perceber e definir que iria desenvolver um estudo 

de caso. Assim, comecei a buscar informações e a me interessar pelo grupo. Foi através de um 

aluno do curso de licenciatura da UFRGS que cheguei ao campo. Na época ele estagiava em 

uma das oficinas de instrumento oferecidas pela orquestra, e foi ele quem comentou com 

Cecília, professora e coordenadora da Orquestra, que eu tinha interesse de conhecer o trabalho 

e verificar a possibilidade de desenvolver minha pesquisa com eles. Ela permitiu que eu 

entrasse em contato para agendarmos um encontro. 

 Senti-me um tanto constrangida, não sabia como me aproximar, já que o trabalho 

ainda estava em estruturação.  Estabeleci contato com a professora Cecília por telefone, me 

apresentei e agendamos um encontro pessoal, para as 13h do dia 02 de outubro de 2009. 

Nesse encontro fui cordialmente recepcionada pela professora, que me mostrou toda a escola, 

suas dependências e as salas de ensaio da Orquestra. No ensejo, me contou sobre as 

particularidades da Orquestra: sua história, as atividades desenvolvidas e seu funcionamento; 
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depois me apresentou a alguns membros da equipe diretiva da escola. Nesse primeiro contato, 

meu intuito era conhecer a escola e a Orquestra, bem como conversar sobre meu interesse em 

realizar a pesquisa com esse grupo. 

O fato de ser um grupo instrumental escolar com atuação tanto na escola como na 

comunidade, assim como sua organização e sua estabilidade, este último um critério 

imprescindível para a realização da pesquisa, chamou-me a atenção. Outro aspecto que me 

impulsionou em adentrar nesse campo para entendê-lo foi o fato de descobrir que por trás da 

Orquestra havia um projeto maior, que formava uma rede constituída por oficinas, professores 

e instituições. Motivada, também, pelo acolhimento da professora Cecília, que se mostrou à 

disposição para a realização do trabalho, decidi, nesse dia, que ali seria meu campo de 

pesquisa. Passei, então, a tomar as providências formais necessárias: fiz, então, as solicitações 

à escola e à secretaria de educação para a realização da pesquisa (ver apêndice 4).  

Foi a partir do meu contato e inserção no campo que as decisões metodológicas foram 

se delineando. Essa entrada no contexto da orquestra e da escola possibilitou tomar as 

decisões cabíveis acerca do caráter do trabalho, bem como continuar com as definições 

referentes ao caminho metodológico a ser seguido. Concretamente, analisar a inserção de um 

grupo instrumental em um contexto escolar indicou a adoção do estudo de caso como método 

de pesquisa.  

3.3. ESTUDO DE CASO  

O estudo de caso foi o método escolhido para a realização desta pesquisa. A partir de 

uma construção conjunta com o campo, sua utilização foi sendo sinalizada desde a escolha e 

delimitação do tema e, finalmente, definida com o direcionamento e os objetivos do estudo. 

Yin (2005) considera que a utilização do método depende, sobretudo, da questão de pesquisa. 

Do mesmo modo, cada estratégia de trabalho possui “uma maneira diferente de coletar e 

analisar provas empíricas, seguindo sua própria lógica” (YIN, 2005, p. 21). 

Assim, seguindo o processo de construção do trabalho, foi possível começar “pela 

recolha de dados, revendo-os e explorando-os, e [ir] tomando decisões acerca do objectivo do 

trabalho” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 89). Conforme os autores: 

 

O plano geral do estudo de caso pode ser representado como um funil. Num 
estudo qualitativo, o tipo adequado de perguntas nunca é muito específico. O 
início do estudo é representado pela extremidade mais larga do funil: os 
investigadores procuram locais ou pessoas que possam ser objecto do estudo 
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ou fontes de dados e, ao encontrarem aquilo que pensam interessar-lhes, 
organizam então uma malha larga, tentando avaliar o interesse do terreno ou 
das fontes de dados para seus objectivos. Procuram indícios de como 
deverão proceder e qual a possibilidade de o estudo se realizar (BOGDAN; 
BIKLEN, 1994, p. 89). 

  

A partir desse contato com o campo, o pesquisador poderá apropriar-se melhor de seu 

tema de interesse e, então, passar a tomar suas decisões, fazer suas escolhas e montar suas 

estratégias de investigação. Foi por esse processo que passei a fazer minhas opções. O próprio 

objeto da pesquisa já trouxe consigo certas definições. Assim, ao entender o estudo de caso 

como “o estudo da particularidade e da complexidade de um caso único, possibilitando 

compreender sua atividade dentro de circunstâncias importantes”18 (STAKE, 1995, p. xi, 

tradução minha), identifiquei o caminho que iria seguir na condução de minhas ideias, 

sobretudo, por ser um método que, através de diversas técnicas, possibilita explorar o campo, 

reunindo informações que levem à sua compreensão. Nessa direção, Yin afirma que: 

 
A clara necessidade pelos estudos de caso surge do desejo de se 
compreender fenômenos sociais complexos. Em resumo, o estudo de caso 
permite uma investigação para se preservar as características holísticas e 
significativas dos acontecimentos da vida real – tais como ciclos de vida 
individuais, processos organizacionais e administrativos, mudanças 
ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a maturação de 
setores econômicos (YIN, 2005, p. 20). 

 

Segundo Yin (2005, p. 20), o estudo de caso pode ser realizado em situações 

diversas, possibilitando o conhecimento de fenômenos tanto individuais quanto coletivos, 

bem como sociais e políticos. Para Bogdan e Biklen (1994), o estudo de caso pode variar no 

grau de dificuldade e, conforme os autores, “consiste na observação detalhada de um 

contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de um acontecimento 

específico” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 89), não sendo, desse modo, passível de 

generalizações. 

Conforme explica Stake (1995, p. 8), o interesse maior do estudo de caso não é a 

generalização e, sim, conhecer o caso em si, em sua particularização, tomando-o como 

particular para que seja possível compreendê-lo de forma ampla. Nesse sentido, tanto Stake 

(1995) quanto Yin (2005) afirmam que o estudo de caso tem pouca base para fornecer 

generalizações. Segundo Yin (2005), esse é um dos aspectos de crítica ao método, porém, o 

autor considera: 

18 The study of the particularity and complexity of a single case, coming to understand its activity within 
important circumstances (STAKE, 1995, p. xi). 
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Uma resposta muito breve é que os estudos de caso, da mesma forma que os 
experimentos, são generalizáveis a proposições teóricas, e não a populações 
ou universos. Nesse sentido, o estudo de caso como experimento, não 
representa uma “amostragem”, e, ao fazer isso, seu objetivo é expandir e 
generalizar teorias (generalização analítica) e não enumerar freqüências 
(generalização estatística) (YIN, 2005, p. 29-30). 

 

Investigar a configuração de um modo de ensinar música em uma escola por meio de 

um grupo instrumental traz consigo complexidades e características específicas, construídas e 

constituídas no próprio ambiente da escola, não havendo, assim, como se generalizar seus 

resultados a outros contextos. Entretanto, as proposições desenvolvidas nesta pesquisa 

poderão transpor-se para outros universos a depender das diferentes interpretações realizadas 

pelos leitores. Assim, é no caminho das proposições e seus avanços epistemológicos que o 

trabalho poderá vir a buscar suas generalizações.  

Para alcançar a consistência das propostas, Stake (2005) considera necessário que se 

tenha no processo de pesquisa uma organização conceitual, ideias que permitam compreender 

e orientar a coleta dos dados, pontes para que sejam estabelecidas relações com o que é 

conhecido e o delineamento das interpretações que serão apresentadas. A articulação da teoria 

com o que se está estudando é enfatizada por Yin (2005), considerando que isso ajuda a 

operacionalizar o estudo de caso. 

Aprofundar-me no campo pesquisado, através do estudo de caso, requereu a seleção e 

utilização de diferentes técnicas de coleta. Para tanto, fiz uso de observações, registros 

audiovisuais e entrevistas semiestruturadas.   

3.4. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

3.4.1. Observações 

As observações tiveram início em outubro de 2009, após meus primeiros contatos com 

a regente da orquestra. As visitas iniciais se estenderam para encontros sistemáticos durante 

os ensaios, apresentações e demais momentos de convívio com o grupo. Essas observações, 

através do contato com o campo empírico, me permitiram apreender as nuances que envolvem 

o caso. Assim, o olhar esteve atento para os comportamentos, gestos, olhares, movimentos, 

falas, ambientes e demais aspectos que contribuem para a constante construção de 

questionamentos e o alcance dos objetivos.  Segundo Laville e Dione: 
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A observação como técnica de pesquisa não é contemplação beata e passiva; 
não é também um simples olhar atento. É essencialmente um olhar ativo 
sustentado por uma questão [...] cujo papel essencial – é um leitmotiv desta 
obra – mais uma vez reconhecemos. Esse suporte [...] por vezes tomará a 
forma concreta de uma grade de observação: vê-se então explicitamente 
intervirem os indicadores que orientam o olhar e organizam, em seus graus 
diversos, as observações coletadas. Em outros momentos, o suporte será 
menos explícito, mas será sempre sua preocupação de pesquisa que guiará o 
olho e o ouvido do pesquisador, levá-lo-á a ater-se a tal manifestação 
particular, deter-se em tal aspecto ou elemento (LAVILLE; DIONE, 1999, p. 
176). 

 

 O convívio com o ambiente escolar, a partir das observações, me permitiu conhecer e 

entender a escola a partir do seu interior, percebendo, assim, as nuances do que é realizado, de 

como é realizado e para que é realizado, bem como as práticas que vão se constituindo no dia 

a dia da escola. O exercício contínuo da acuidade do olhar e do ouvir atento e questionador foi 

se ampliando à medida que me tornava mais próxima do campo. Inicialmente, as observações 

me proporcionaram a familiarização com esse contexto. Aos poucos, em busca de entender o 

ensino de música no universo em estudo, passei a ampliar minha percepção para os aspectos 

que iriam em direção às minhas questões de pesquisa.  

 Para esta pesquisa não foi delimitado tempo ou quantidade de observações, porém, 

compreender o meu objeto de estudo sob a lente da cultura escolar exigia um mergulho 

profundo na escola para acompanhar e compreender a orquestra em sua complexidade; por 

isso, permaneci em campo durante dois anos e cinco meses. Entretanto, após esse período, 

não me afastei totalmente do campo; até a conclusão da tese tive encontros esporádicos com a 

orquestra em visitas à escola ou em apresentações do grupo, do mesmo modo que mantive 

contato com a professora Cecília e integrantes da orquestra. Esses momentos não foram 

neutros e, mesmo já tendo delimitado o término da coleta e dados, me traziam novas 

informações que possibilitavam a atualização de dados, contribuindo para a constituição do 

texto final do trabalho.  

 Nessa imersão no campo, o desafio foi tentar enxergar além daquilo que os olhos 

podiam ver. Por isso, apoiei-me na cultura escolar que, como afirma Faria Filho (2007), 

possui um valor heurístico de cunho metodológico. Compreender a cultura escolar significa 

mergulhar nos meandros da escola, significa olhá-la de dentro para fora e ver o que ali 

acontecia, que dimensões estavam envolvidas no ensino de música naquele grupo, o que era 

ensinado, como, por quem, para que e para quem era ensinado. 

 As observações foram todas registradas em notas de campo, somando um total de 82 

notas, em cerca de 300 laudas. O registro dessas notas ocorreu em concomitância com as 
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observações. Em alguns momentos em que não era oportuno registrar, as anotações foram 

feitas a posteriori, porém sem deixar passar muito tempo, tendo em vista que “quanto mais 

tempo passar entre a observação e o registro das notas, pior é a lembrança e menos provável 

se torna que faça o registro” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 170).   

Nas notas, procurei descrever os detalhes dos ambientes e seus acontecimentos, os 

gestos, comportamentos, ações e falas das pessoas, assim como aspectos mais subjetivos que 

remetiam a abstrações feitas a partir dos dados observados. Segundo Bogdan e Biklen (1994), 

são os registros mais reflexivos que “apreende[m] mais o ponto de vista do observador, as 

suas idéias e preocupações” (p. 152). Os autores consideram, ainda, que a parte descritiva das 

notas de campo representa o esforço empreendido pelo pesquisador para registrar os seus 

detalhes.  

Nessa direção, considero importante descrever como aconteceu meu processo de 

convívio com a orquestra durante as observações. A minha primeira observação da orquestra 

aconteceu no dia 26 de outubro de 2009. Fui à escola para assistir ao ensaio e iniciar minhas 

observações. Entrei na sala e fui recebida com alegria pela professora Cecília. A orquestra 

pareceu ignorar minha presença e fiquei em um canto sentada, de modo a não atrapalhar o 

ensaio. A partir desse dia, comecei a frequentar os ensaios da orquestra. Minha presença ainda 

não era natural para os integrantes: eles entravam, me olhavam, às vezes, alguns me 

cumprimentavam, outros entravam direto na sala. Às vezes, um comentário, um gesto, pode 

ser o suficiente para ser interpretado como sinal de rejeição ou hostilidade (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 123), o que não era o caso, mas, como eu tinha receio de não estar sendo 

aceita pelo grupo, interpretava desse modo e não conseguia me sentir à vontade. Cecília 

sempre mostrava-se receptiva, e aos poucos meu receio foi diminuindo. 

Gradativamente, com o passar do tempo e a constância com que eu participava dos 

ensaios e apresentações, percebi que os integrantes começavam a se aproximar. Já era comum 

receber um sorriso, um cumprimento. Os meninos que tocavam violão e teclado foram os 

primeiros a se aproximar, e um deles quase sempre me acompanhava até o ponto de ônibus ao 

final dos ensaios. Ao acompanhar a orquestra em suas saídas para apresentações, eu procurava 

ajudá-los no que fosse necessário, como carregar um equipamento, armar uma estante ou 

guardar os materiais. Não conseguia ficar ali parada.  Tinha uma participação ativa, desde que 

percebesse a necessidade de colaborar e que me fosse permitido. Desse mesmo modo, a 

minha observação junto ao grupo não se eximiu dessa participação; embora eu não estivesse 

tocando, cantando ou ministrando alguma aula, as minhas colaborações e a minha própria 

presença no grupo eram o suficiente para caracterizar uma observação participante. 
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Entretanto, “é necessário calcular a quantidade correta de participação e o modo como se deve 

participar, tendo em mente o estudo que se propôs elaborar” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 

124).  

A minha imersão no campo passou a intensificar-se no segundo semestre de 2010, 

quando comecei a acompanhá-los sistematicamente em quase todos os ensaios e 

apresentações possíveis. Foi nesse período de acompanhamento mais sistemático que passei a 

sentir que o grupo estava mais familiarizado comigo, eu não era mais ignorada, e alguns 

integrantes chegavam a demonstrar estranhamento quando eu não ia a um ensaio ou 

apresentação. Sobre esse aspecto, comentam Bogdan e Biklen: 
 
Os primeiros dias representam a primeira fase do trabalho de campo. A 
sensação de desconforto e de não se pertencer à aquele mundo, que 
caracteriza esta fase, geralmente acaba com uma indicação clara de aceitação 
por parte dos sujeitos. Um convite para um acontecimento social ou um 
pedido para participar numa actividade normalmente restrita aos membros da 
instituição podem representar essa aceitação. Outro indício poderá ser 
dizerem-lhe que sentiram a sua falta numa das vezes que não pôde ir 
(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 124). 

 

Fui me sentindo cada vez mais acolhida pelo grupo e essa sensação culminou no dia 

13 de novembro de 2010, quando Cecília precisou de ajuda para levá-los ao centro da cidade 

para comprar roupas que iriam compor o figurino do espetáculo que iria acontecer no início 

de dezembro. Comprometi-me a ajudar, já que morava no centro e Cecília estava tendo 

dificuldades para encontrar pessoas disponíveis para ajudá-la nesse dia.  

Esse dia foi um marco nas minhas observações. Estar ali com a orquestra despertou 

uma sensação diferente. Eu não estava apenas carregando um instrumento, como em outros 

momentos em que os acompanhei, mas eu estava ajudando-os a escolher a roupa do 

espetáculo. Minha presença silente nos ensaios ainda não havia me possibilitado estreitar uma 

aproximação com todos, e meu convívio ficava restrito aos poucos integrantes que se 

aproximavam. 

Mas, nesse dia, eu me senti diferente no grupo, e creio que eles passaram a me ver, 

também, de maneira diferente. Percebi que houve uma aproximação maior deles comigo, 

como se eu não fosse mais uma estranha entre eles. Parece que, naquele momento, foi 

estabelecida uma relação de confiança entre nós.  

Durante a prova de roupa, eles sentiram-se à vontade para me chamar, pedir opinião, 

para mostrar como ficou a calça no corpo e, depois de concluída a compra, alguns, que nunca 

tinham conversado comigo, se aproximaram e puxaram conversa, como se já tivéssemos 
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conversado inúmeras vezes. Eles teriam ensaio à tarde e suscitaram a possibilidade de eu ir 

junto com eles, almoçar com Cecília e ficar para o ensaio. No entanto, isso não ocorreu. 

Como já estava com eles durante toda a manhã, achei mais adequado não acompanhá-los, 

principalmente porque não tinha combinado nada com Cecília.  

De fato, a manhã estava bem agradável. Toda aquela movimentação de prova de 

roupa, de entrada no provador, saída, controle das calças que ficaram boas e das trocas de 

números, me fez muito bem, sobretudo por perceber que passei a ser acolhida pela orquestra. 

Outro fator que considero relevante destacar é que foi a primeira vez que eu tive contato com 

eles fora da escola ou dos locais de apresentação. 

Após termos concluído as compras, eu os acompanhei até o ônibus, e me despedi de 

Cecília. Eles entraram no ônibus e eu fui embora. Quando estava caminhando, já de costas, 

percebi que estavam gritando por mim, e, de dentro do ônibus, acenavam e chamavam meu 

nome. Essa foi uma das experiências mais marcantes junto ao campo, sobretudo por ser o 

marco de uma nova dinâmica e relação que acabara de se estabelecer entre integrantes da 

orquestra e a pesquisadora. 

Desse dia em diante, passei a sentir-me à vontade para participar das festas e eventos 

que organizavam, a entrar nos ensaios sem maiores constrangimentos. Passei a estreitar laços 

de convivência com os integrantes. Segundo Bogdan e Biklen (1994), “à medida que um 

investigador vai passando mais tempo com os sujeitos, a relação torna-se menos formal” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.113).  

 Em janeiro de 2011, viajei com a orquestra para Salvador-BA, período em que pude 

conviver e acompanhar de perto a dinâmica do grupo fora dos ensaios, no seu dia a dia de 

convivência coletiva. Foram quatro dias de imersão profunda no campo, noite e dia juntos, 

nos passeios, viagens, refeições, apresentações, entre outras atividades diárias. Durante esse 

período, Cecília sempre foi solícita e atenciosa comigo, demonstrando preocupar-se com meu 

bem-estar. A seu convite, me hospedei no mesmo local que a orquestra, e, lá, me propus a 

ficar em um quarto que permitisse ajudá-la a cuidar dos integrantes; estavam em grande 

número e a maioria, ainda menor de idade, precisava ser acompanhada. Cecília havia viajado 

com mais três adultos: uma professora do projeto, outra da escola e um frei que faz parte da 

comunidade franciscana que dá apoio à orquestra. Juntei-me a eles na função de cuidadora. 

 Outro momento de grande aproximação com o grupo ocorreu em janeiro de 2012, com 

a ida da orquestra para João Pessoa-PB, minha cidade de origem. Nesse período, por 

acompanhar melhor o trabalho da orquestra e estar diretamente envolvida em sua atuação, 

obtive dados imprescindíveis para a compreensão do campo, que, articulados com dados 
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anteriores, me permitiram enxergar mais profundamente o que estava nos meandros desse 

modo de ensinar. Foi também o período em que decidi encerrar as observações semanais para 

centrar-me na análise dos dados, no entanto, passei a acompanhá-los de modo menos 

frequente até janeiro de 2013, em apresentações e visitas esporádicas. Nessa viagem a João 

Pessoa, o olhar para o campo estava numa perspectiva diferente da viagem anterior a 

Salvador; dessa vez, eu não era convidada, mas anfitriã, o que mudou a relação e, 

consequentemente, o meu modo de ver o comportamento e ações da orquestra. A princípio, 

tive receio que esse envolvimento pudesse interferir de algum modo no rigor da pesquisa ou 

na validade dos dados, mas logo percebi o quanto esse momento foi valioso para a 

concatenação das ideias que estavam sendo construídas. 

 A articulação para a viagem da orquestra a João Pessoa teve início em julho de 2011, 

desde que Cecília me expos o plano de organizar a viagem anual de férias da orquestra para 

essa cidade e me solicitou uma carta convite, propondo uma apresentação do grupo na cidade. 

Diante dessa solicitação, não me eximi de assumir a responsabilidade de viabilizar todos os 

recursos necessários para a estada da orquestra na cidade. Aproveitei que estava na cidade e 

deixei articulado com algumas instituições públicas do município o apoio que garantiria o 

custeamento total das despesas, com hospedagem, transporte e alimentação da orquestra na 

cidade, bem como a estrutura e recursos materiais para a realização do concerto.  

 Tornei-me, nesse período, a produtora e representante local da Orquestra Villa-Lobos 

em João Pessoa, resolvendo as exigências burocráticas e organizando a estrutura para recebê-

los. Durante os meses que antecederam a viagem foi intenso o contato com Cecília para a 

tomada de decisões, organização de cronogramas e projetos que oficializariam a ida da 

orquestra. Sem dúvida, as relações foram estreitadas durante esse período, porém, tomando 

outro sentido, que não mais me reconhecia apenas como pesquisadora ou anfitriã, mas, 

realmente, como a pessoa responsável, que estava a cargo de fazer com que tudo funcionasse 

durante a recepção de um grupo convidado na cidade. Foi nessa função que os acompanhei 

em todos os momentos e situações, conforme programado: viagens (chegada e partida no 

aeroporto de Recife-PE), acomodação no hotel e centro de lazer onde ficaram hospedados, 

passeios, apresentações, palestra e ensaios, refeições e situações outras que me permitiram 

mergulhar na vida da orquestra durante a semana em que permaneceram na cidade de João 

Pessoa.  

 Passei, assim, a entrar no mundo desse grupo e, conforme explicam Bodgan e Biklen 

(1994, p. 113), esse entrar deve ser como alguém que vai fazer uma visita, como alguém que 

quer aprender com o outro e entender como ele é. Nesse sentido, os autores afirmam: 
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Se, por um lado, o investigador entra no mundo do sujeito, por outro, 
continua a estar do lado de fora. [...] Tenta aprender algo através do sujeito, 
embora não tente necessariamente ser como ele. Pode participar nas suas 
actividades, embora de forma limitada e sem competir com o objeticvo de 
obter prestígio ou estatuto. Aprende o modo de pensar do sujeito, mas não 
pensa do mesmo modo. É empático e, simultaneamente, reflexivo 
(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 113). 

 

 Foi após a minha entrada no campo, durante a realização das observações, e no 

decorrer da convivência com a orquestra, que comecei a pensar na realização das entrevistas e 

nas escolhas e decisões seguintes que passaria a tomar, aspectos esses que serão tratados a 

seguir.  

3.4.2. Entrevista  

A entrevista, como uma técnica comumente utilizada em pesquisas de cunho 

qualitativo, tem sua estrutura definida conforme o objeto e os objetivos da pesquisa, visto que, 

conforme Bogdan e Biklen (1994), consiste na realização de perguntas através de uma 

conversa intencional entre duas ou mais pessoas a fim de obter informações relacionadas à 

investigação. Essa conversa intencional deve ser conduzida dialogicamente de modo a instigar 

o entrevistado a expor sua visão. Nessa perspectiva, para Manzini (2004), a entrevista é 

concebida como: 
Um processo de interação social, verbal e não verbal, que ocorre face a face, 
entre um pesquisador, que tem um objetivo previamente definido, e um 
entrevistado que, supostamente, possui a informação que possibilita estudar 
o fenômeno em pauta, e cuja mediação ocorre, principalmente, por meio da 
linguagem (MANZINI, 2004, p. 9). 

 

Cada palavra da entrevista deve ser encarada como se fosse “potencialmente 

desvendar o mistério que é o modo de cada sujeito olhar para o mundo” (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 136). Nesse processo, entende-se que as entrevistas são utilizadas “para 

recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma idéia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos 

do mundo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 134).  

Obter entendimentos sobre a visão dos sujeitos por meio de entrevistas depende, 

sobretudo, das escolhas feitas de acordo com os propósitos da pesquisa e da lente utilizada 

pelo pesquisador. Nesse sentido, procurei construir minhas definições para a entrevista tanto a 

partir das questões de pesquisa, como do que foi emergindo durante as observações.  
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Ao entender que as entrevistas variam quanto ao seu grau de estruturação (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 135), passei a definir o tipo de entrevista, considerando que é tão relevante 

quanto às demais escolhas metodológicas. Assim, “a fim de obter dados comparáveis entre os 

vários sujeitos” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 135), decidi utilizar a entrevista 

semiestruturada, entendida como uma “série de perguntas abertas, feitas verbalmente em uma 

ordem prevista, na qual o entrevistador pode acrescentar perguntas de esclarecimento” 

(LAVILLE; DIONE, 1999, p. 188). Segundo Stake (1995), do mesmo modo que nas 

observações, o pesquisador precisa ter um forte plano de avanço para as entrevistas, caso 

contrário suas perguntas poderão facilmente não ser respondidas. Nesse caso, as perguntas 

devem realizar-se a partir de um roteiro que conduza às questões e objetivos da pesquisa. Sua 

elaboração consiste em levar à construção do conhecimento, visto que as perguntas não são 

aleatórias e devem levar ao entendimento do campo.  

Foi com esse cuidado que iniciei a elaboração dos roteiros que conduziram minhas 

entrevistas, entendendo, assim, que eles teriam como função trazer as perspectivas dos 

entrevistados, dando-lhes voz, para a exposição de suas ideias. Em uma função prática, 

Manzini afirma que o roteiro serve “como um meio para o pesquisador se organizar para o 

processo de interação com o informante” (MANZINI, 2004, p. 2).  

 O processo de elaboração do roteiro para as entrevistas ocorreu em dois momentos: o 

primeiro, logo que adentrei ao campo, quando ainda estava reconhecendo-o e construindo as 

elaborações que dariam rumo ao trabalho; o segundo momento se deu à medida que fui me 

familiarizando com o campo, direcionando minhas observações e fazendo indagações, e após 

definir os objetivos de pesquisa.  

 Assim, após minha inserção no campo, comecei a sentir necessidade de obter 

informações que me permitissem uma maior aproximação com o caso em estudo, informações 

que não era possível obter através das observações. Foi então elaborado o primeiro roteiro de 

entrevista para a pesquisa, direcionado especificamente para a regente e coordenadora da 

orquestra. A fim de obter informações específicas, o roteiro foi estruturado a partir de três 

categorias: história, integrantes e formação instrumental (ver apêndice 5). A entrevista foi 

realizada com a regente e coordenadora da Orquestra Villa-Lobos no dia 04 de abril de 2010, 

e me possibilitou ter uma compreensão mais ampla sobre o campo, o que foi fundamental 

para algumas definições quanto ao meu objeto de pesquisa.  

 A partir do momento que meu contato com o campo já estava um pouco mais 

consolidado, a literatura sobre cultura escolar conduzia-me para entender a escola, orientando-

me nessa aproximação, porém, deixando-me livre para encontrar no campo as informações 
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necessárias para a construção e definições da pesquisa. Foi quando comecei a estruturar os 

roteiros que conduziriam as entrevistas da pesquisa. Entendi, a partir do meu objeto, que 

deveria elaborar roteiros diferenciados para cada categoria de informante: regente e 

coordenadora da orquestra, professores e monitores da orquestra, equipe diretiva da escola e 

integrantes da orquestra (ver apêndice 6). Esses roteiros puderam ser cotejados por categorias. 

No caso da categoria regente e coordenadora, que possuía apenas um entrevistado, o 

cotejamento foi feito através dos pontos em comum, mantidos entre todos os roteiros. 

 As perguntas foram elaboradas partindo da ideia de cultura escolar, com o intuito de 

entender como se configura um modo de ensinar na prática da orquestra escolar em foco. 

Conforme Bogdan e Biklen (1994), “mesmo quando se utiliza um guião, as entrevistas 

qualitativas oferecem ao entrevistador uma amplitude de temas considerável, que lhe permite 

levantar uma série de tópicos e oferecem ao sujeito a oportunidade de moldar o seu conteúdo” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 135). Assim, elaborei um roteiro que me permitisse dialogar e 

complementar as informações no decorrer da entrevista, conforme as necessidades. O roteiro 

para os integrantes da orquestra ficou para um momento posterior. Decidi aguardar os 

primeiros resultados e a qualificação, para verificar se seria realmente necessário entrevistá-

los, já que entre os monitores entrevistados havia integrantes e ex-integrantes do grupo.  

 Com o roteiro elaborado, parti para a escolha dos entrevistados. Como já havia 

definido as categorias de informantes, não houve maiores dificuldades para a seleção. 

Inicialmente, previ entrevistar todos os professores que atuam nas oficinas promovidas pela 

orquestra, mas não foi possível, pois alguns não tinham disponibilidade de tempo. Passei, 

então, a pedir sugestão para Cecília, previamente selecionada como uma das entrevistadas. 

Em uma conversa ela me sugeriu alguns nomes de professores e monitores, tomando como 

critérios o tempo de atuação no grupo e os naipes de instrumentos.  

 Desse modo, além da regente, selecionei 14 entrevistados: seis professores de oficinas 

de instrumento, um monitor e três auxiliares de monitoria (integrantes da orquestra). Entre a 

equipe diretiva vigente no período da coleta, selecionei o diretor da escola e a vice-diretora 

(ambos da gestão 2008 a 2010), a orientadora educacional e uma ex-diretora (gestão 2005 a 

2007), selecionadas devido à disponibilidade para entrevista. 

 Na etapa seguinte, que correspondeu ao período pós-qualificação, foi confirmada a 

necessidade de entrevistar os integrantes, e passei, então, a me dedicar à revisão do roteiro de 

entrevista com os integrantes da orquestra. Ouvi-los, definitivamente, foi necessário para 

esclarecer alguns aspectos que surgiram a partir dos dados coletados. O critério de escolha dos 

integrantes entrevistados teve como base os diferentes estágios de permanência no grupo, 
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como forma de entender, sob diferentes perspectivas, os significados dessa prática musical, 

tanto por uma pessoa que havia ingressado recentemente como por outros que já estavam 

inseridos há mais tempo. Outro critério foi selecionar integrantes de diferentes naipes 

instrumentais e com diferentes perfis; o que toca fora da escola, o que tocava apenas um 

instrumento, o que tocava mais de um instrumento, o que mudou de naipe.  

 Tendo claras essas definições, passei a pensar no número de integrantes que seriam 

entrevistados. Assim, com base nos critérios elaborados, cheguei à proposta de selecionar 

cinco integrantes: um iniciante, que tivesse ingressado no ano da entrevista, um com dois 

anos, outro com quatro, outro com seis e, por fim, oito anos de permanência na orquestra. 

Conversei com Cecília e pedi que me ajudasse nas indicações, ela me sugeriu os cinco 

entrevistados. Entre as indicações, senti falta de um integrante, que havia me chamado 

atenção por ter mudado de naipe durante o período de minha observação.  Para não haver 

substituição de algum dos nomes indicados por Cecília, decidi adicionar mais um integrante à 

lista de entrevistados, nesse caso, escolhido por mim, o que passou a totalizar seis integrantes 

entrevistados. Com a inserção dos integrantes, o número total de entrevistados selecionados 

passou de 15 para 21.  

3.4.2.1. Realização das entrevistas 

 As entrevistas que antecederam a qualificação foram realizadas entre os meses de 

novembro e dezembro do ano de 2010. Como sugerem Bogdan e Biklen (1994), procurei 

realizá-las como uma conversa e, assim, não me deter metodicamente ao roteiro, mas deixá-lo 

vivo e mutável, ajustando-o, extraindo ou incluindo esclarecimentos a partir do que os 

entrevistados narravam. Ainda conforme os autores: 

 
O entrevistador poderá pedir uma clarificação no caso do respondente 
mencionar algo que lhe pareça mais estranho, utilizando frases como: “O 
que quer dizer com isso?” “Não tenho a certeza se estou a seguir o seu 
raciocínio” Pode explicar melhor?” O entrevistador estimula também o 
entrevistado a ser específico, pedindo para ilustrar com exemplos alguns 
aspectos que mencionou. [...] As pessoas que são entrevistadas tendem a 
oferecer uma retrospectiva de acontecimentos. Podem, no entanto, ser 
ensinadas a responder de forma a satisfazer os interesses do entrevistador em 
relação a pormenores. Precisam de ser encorajadas a elaborarem (BOGDAN; 
BIKLEN, 1994, p. 136). 

 

 As primeiras entrevistas serviram para verificar a coerência do roteiro e também como 

exercício prático para as posteriores, embora a ansiedade e o temor de não conseguir conduzi-
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las com a devida segurança e presteza tenham me acompanhado até o final. Cada entrevista 

apresentava-se para mim como um novo desafio a ser vencido. 

 Alguns cuidados foram necessários no decorrer das entrevistas, como a atenção 

constante que tive para não interromper o entrevistado durante suas falas e, sobretudo, para 

não induzir ou refutar a opinião do entrevistado. Sobre esse aspecto, Bogdan e Biklen (1994) 

afirmam que o entrevistador não deve “alimentar as respostas dos sujeitos e fazê-los sentirem-

se desconfortáveis relativamente aos seus pensamentos” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 139). 

 Realizei, assim, 23 entrevistas, sendo três com a regente e coordenadora da orquestra e 

uma com cada um dos demais participantes da pesquisa (equipe diretiva, professores do 

projeto e integrantes), o que gerou um tempo total de aproximadamente 18 horas de áudio, 

conforme o Quadro 1, apresentado abaixo: 

 

Quadro 1 

Informações gerais sobre as entrevistas19 
NOME FUNÇÃO DATA 

ENTREVISTA 
TEMPO 

ENTREVISTA 
REGENTE/ COORDENAÇÃO ORQUESTRA 

Cecília Regente/coordenadora 12/04/2010 32min 57s 

Cecília Regente/coordenadora 16/11/2010 Parte1: 1h 23min 12s 
Parte2: 1h 20min 52s 

Cecília Regente/coordenadora 13/12/2010 Parte1: 1h 29min 37s 
Parte2: 1h 20min 29s 

EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA 

Adão Diretor 
(gestão 2008 a 2010) 

17/11/2010 34min 28s 

Carla  Vice-diretora 
(gestão 2008 a 2010) 

19/11/2010 35min 13s 

Daisy Orientadora educacional 24/11/2010 17min 21s 

Andréia Diretora (gestão 2005 a 2007) 25/11/2010 20min 09s 

PROFESSORES DAS OFICINAS 

Keliezy Professor de flauta 21/11/2010 48 minutos 11 
segundos 

Guto Professor de cavaquinho 17/11/2010 Parte1: 40min 50s 
Parte2: 12min 46s 

Milton Professor de violoncelo 30/11/2010 44min 57s 

Beto Professor de violão, teoria e percepção musical e 
coral 

25/11/2010 36min 24s 

Douglas Professor de percussão 08/12/2010 19min 14s 

Vladimir Professor de flauta 01/11/2011 59min 15s 

19 Reitero que todos os nomes apresentados no quadro 1 são reais e devidamente autorizados para uso. 
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MONITOR 

Welington Monitor de violoncelo 08/12/2010 22min 03s 

MONITOR AUXILIAR 

Karolin Monitora aux. de Flauta 18/11/2010 23min 16s 

Carla 
Aline 

Monitora aux. de violino 22/11/2010 21min 39s 

Jerusa Monitora aux. de flauta 24/11/2010 28min 07s 

INTEGRANTES 

Alexsander Flautista/Violinista  30/10/2011 1h 16min 02s 

Leandro Flautista/Violoncelista 04/11/2011 1h 04min 08s 

Stephanie Flautista 04/11/2011 47min 07s 

Rafaela Flautista/violinista 04/11/2011 37min 11s 

Eguivaldo Flautista/violonista/tecladista/cavaquinista 04/11/2011 42min 19s 

Eriadny Flautista/Violoncelista/cavaquinista 30/11/2011 1h 03min 06s 

 

  

 A segunda entrevista com a regente e coordenadora da orquestra, conforme descrito no 

Quadro 1, realizada no dia 16 de novembro de 2010, não pode ser concluída no mesmo dia. O 

tempo de entrevista extrapolou o limite previsto e a professora Cecília teve que interrompê-la 

devido a compromissos profissionais. A entrevista teve continuidade e foi concluída dia 13 de 

dezembro de 2010, quando conseguimos novo agendamento.  A entrevista com o professor de 

cavaquinho também realizou-se em duas etapas. Marcamos a entrevista para o final de sua 

aula de cavaquinho que realizava-se no turno da noite na escola, mas, no decorrer da 

entrevista, faltou energia no bairro e tivemos que interromper e agendar a continuação.  

 Como as definições acerca do anonimato ainda estavam em processo de definição, 

decidi, em um primeiro momento, utilizar pseudônimos. Nesse período, entre os 

entrevistados, cinco escolheram os seus pseudônimos, os demais deixaram à minha escolha, e 

tomei como guia intérpretes da música brasileira popular. Apenas a regente e coordenadora da 

orquestra permaneceu com o nome real, por considerarmos irrelevante seu anonimato, visto 

que os dados apresentados na tese revelariam a identidade da entrevistada em seu ambiente de 

convívio social e profissional. Posteriormente, concluí que os demais entrevistados também 

seriam identificados, por isso, não seria lógico manter os pseudônimos, sobretudo se me fosse 

autorizada a utilização do nome real da escola e da orquestra no trabalho. 
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 Entretanto, eu ainda não tinha claro como iria proceder, já que seria incoerente eu 

apresentar o nome da escola e da orquestra e não identificar os entrevistados. De qualquer 

modo, manter o anonimato ou não iria depender da autorização de todos os participantes, 

sobretudo da escola e da secretaria de educação, e esse processo de negociação ainda estava 

em andamento, junto à coordenadora do grupo e à direção da escola. Em julho de 2011, a 

direção da escola conseguiu a autorização da Secretaria Municipal de Educação de Porto 

Alegre para o uso do nome da escola na tese (como consta no apêndice 1). De posse da 

autorização, e em consenso com Cecília, decidimos utilizar o nome real de todos os 

entrevistados, incluindo os integrantes da orquestra. Foi elaborado um termo de autorização, 

que, assinado pelos entrevistados ou seus responsáveis, me permitiu utilizar o nome real 

(prenome e/ou sobrenome) dos entrevistados em todo e qualquer material, de natureza 

acadêmico-científica, referente à minha pesquisa de doutorado (como consta no apêndice 2). 

 Quase todas as entrevistas foram realizadas na própria escola, quando possível, na sala 

de ensaio da orquestra ou então em alguma sala disponível na escola. A maioria aconteceu em 

horário de aula. Houve apenas quatro exceções, que, por escolha dos próprios entrevistados, 

aconteceram fora da escola. 

 A única sala da escola com isolamento acústico era a sala da orquestra, o que não 

garantiu que a entrevista fosse realizada sem interferências. Nela são guardados todos os 

instrumentos e materiais da orquestra, incluindo os utilizados pelos professores das oficinas, 

que, com frequência, precisavam entrar na sala para retirar ou devolver seus materiais. Havia 

também uma rotatividade de aulas e de alunos que agendam horários para estudo, sendo 

comum a entrada de pessoas na sala. Além disso, o isolamento acústico não era suficiente 

para isolar os sons durante os intervalos da escola. As demais salas da escola utilizadas para a 

entrevista, além de não possuírem isolamento acústico, eram ambientes comuns a todos da 

escola.  

 Desse modo, todas as entrevistas realizadas dentro da escola sofreram interrupções ou 

interferências de sons externos. A maior dificuldade apresentou-se nas entrevistas com a 

equipe diretiva da escola, em que, além da constante circulação de pessoas e dos sons 

externos, era comum o entrevistado ser solicitado para resolver algo, ou atender um 

telefonema, um aluno ou pai de aluno. Em alguns casos, a entrevista teve que ser realizada 

enquanto faziam alguma outra atividade, o que me causou certo constrangimento, já que me 

senti incapaz de pedir-lhes atenção exclusiva, pois seu tempo parecia escasso. Nos demais 

casos, em geral, a dificuldade se deu pela constante movimentação e pelos ruídos externos 

comuns entre as entrevistas dentro da escola.  
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 As quatro entrevistas concedidas fora da escola aconteceram conforme a conveniência 

e escolha dos participantes. Uma delas foi realizada em um café próximo à residência do 

entrevistado; outra, no meu apartamento, por localizar-se próximo ao local de trabalho do 

entrevistado; a seguinte, em uma lanchonete, aproveitando o dia de lazer do entrevistado; e a 

última, na residência do entrevistado. Todos os demais preferiram que as entrevistas fossem 

realizadas na escola entre seus horários de trabalho ou estudo.  

 Antes de realizar a entrevista, conforme orientam Bogdan e Biklen (1994, p. 135), 

expliquei a cada um dos entrevistados que eu estava realizando uma pesquisa de doutorado e 

que as entrevistas seriam fundamentais para obter informações sobre meu objeto de estudo. 

Perguntei-lhes se eu poderia gravar e realizar anotações, como recurso para o registro das 

entrevistas; não houve qualquer objeção por parte dos entrevistados. Esclareci, ainda, que não 

utilizaria as informações de modo a gerar constrangimentos ou problemas pessoais. Como 

afirmam Bogdan e Biklen, “o investigador não deve revelar a terceiros informações sobre 

seus sujeitos e deve ter particular cuidado para que a informação que partilha no local da 

investigação não venha a ser utilizada de forma política ou pessoal” (BOGDAN; BIKLEN, 

1994, p. 77).  

3.4.2.2. Transcrição das entrevistas 

O processo de transcrição das entrevistas foi iniciado após a conclusão das mesmas, 

com exceção da entrevista de aproximação. A primeira etapa, correspondente às entrevistas 

com Cecília, equipe diretiva e professores, durou cerca de trinta dias, devido ao número de 

horas de entrevista e, sobretudo, por dificuldades específicas em compreender as falas de 

alguns entrevistados, pela velocidade e pelo modo de falar, diferente do que me é familiar. Na 

segunda etapa, com os integrantes da orquestra, a transcrição foi feita imediatamente após 

cada entrevista, o que evitou o acúmulo de trabalho e facilitou o processo. Outro fator de 

dificuldade foi com relação ao local da entrevista. Como já dito, a maioria delas foi realizada 

na escola e em horário de aula e, como consequência, houve muita interferência sonora 

externa que dificultou a escuta.  

Embora a realização das entrevistas tenha sido difícil, não houve problema que 

inviabilizasse a escuta das gravações, visto que todas as entrevistas foram gravadas em 

gravador digital. As dificuldades apresentadas geraram apenas um retardamento no 

andamento das transcrições, que consumiu mais tempo do que eu havia previsto. Conforme 

explica Gibbs (2009): 
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 As estimativas do tempo que as transcrições levam variam de autor para 
autor e depende do nível de detalhes com que se transcreve e do talento do 
digitador. Uma média comum é que a transcrição leve algo entre 4 a 6 vezes 
o tempo envolvido na coletados dados. Isso significa que o trabalho pode ser 
acumulado, especialmente para o pesquisador solitário que esteja fazendo 
sua própria transcrição (GIBBS, 2009, p. 28). 

 

Duarte (2002) considera que as entrevistas devem ser transcritas logo após seu 

término, sobretudo que seja feita pelo próprio pesquisador. Na impossibilidade de iniciar as 

transcrições imediatamente após a realização de cada entrevista, passei a ouvi-las, como 

estratégia para rememorar o dia, o local, o ambiente e as circunstâncias em que foram 

realizadas, em um exercício de estímulo às lembranças dos gestos, movimentos, expressões e 

comportamentos dos entrevistados, que não podiam ser registrados em áudio, considerando, 

assim, que, “quando os sujeitos gesticulam ou fazem sinais com as mãos, estes indícios não 

verbais tem de ser traduzidos em linguagem verbal, para que possam ser impressos quando se 

passa a entrevista do gravador para o papel” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 139). Para 

Duarte (2002), os aspectos não verbais que ocorrem durante as entrevistas podem contribuir 

substancialmente para a análise desses dados. 

Ouvir cada entrevista antes de transcrevê-la também me permitiu analisar 

antecipadamente o sentido e a condução das falas. Como aponta Gibbs: “você pode descobrir 

que ouvir a voz torna o sentido mais claro e até sugere diferentes interpretações, [já que a 

gravação] só capta os aspectos falados da entrevista e não reflete o ambiente, o contexto, a 

linguagem corporal e a sensação geral da missão” (GIBBS, 2009, p. 28) 

Assim, após a realização de cada entrevista eu conferia a gravação, para verificar se 

não havia ocorrido nenhum problema. Depois passava a ouvir algumas vezes a entrevista, sem 

ainda iniciar a transcrição. Apenas depois de realizar todas as entrevistas, voltei a ouvir cada 

uma e passei imediatamente a transcrevê-la. Optei por realizar a transcrição literal ao entender 

que ela iria manter a fidelidade e originalidade das falas dos entrevistados, complementadas 

por comentários feitos por mim a partir das rememorações. Como explica Gibbs (2009), a fala 

contínua comumente não se mantém dentro das construções gramaticais como na escrita, 

aparece interrompida, com vícios de linguagem e isso explica a tendência do pesquisador em 

fazer ajustes. O autor salienta que esses ajustes deverão depender do propósito de cada estudo 

e do modo como cada pesquisador organiza seus procedimentos; “às vezes, um simples 

esboço do que foi dito já é suficiente para a análise” (GIBBS, 2009, p. 31).  
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Nessa direção, verifiquei que os vícios de linguagem e demais problemas gramaticais 

apresentados não iriam interferir na compreensão dos relatos, portanto, optei por não fazer 

correções ou ajustes nas falas que compuseram os documentos transcritos, sobretudo porque 

esse material estaria restrito às minhas análises. Alguns ajustes de concordância e supressões 

de vícios de linguagem foram realizados apenas nos recortes que utilizei no trabalho, para 

tornar a leitura mais fluente, porém com o devido cuidado para não interferir em seu 

significado.   

As escutas foram feitas com o auxílio dos softwares de áudio Windows Média Player e 

Sound Forge 9.0, este último por possuir recursos que me auxiliaram na escuta dos áudios, ao 

reduzir a velocidade das falas e destacar as vozes entre os ruídos.  

As transcrições renderam um total de 332 laudas em fonte 12 e espaçamento simples. 

3.4.3. Registros audiovisuais (fotografias e filmagens) 

O registro audiovisual foi outro instrumento utilizado constantemente durante a coleta 

de dados. Realizei registros fotográficos e filmagens de momentos considerados significativos 

durante alguns ensaios e apresentações do grupo em estudo, possibilitando, assim, 

acompanhar e cotejar os diferentes momentos, expressões, gestos e comportamentos, 

materiais, mobílias, instrumentos e demais aspectos não registrados nas notas de campo, 

complementando os dados obtidos por meio dos demais instrumentos. Para Bogdan e Biklen, 

“a utilização mais comum [de recursos audiovisuais] é talvez em conjunção com a observação 

[...], como um meio de lembrar e estudar detalhes que poderiam ser descurados se uma 

imagem [...] não estivesse disponível para os reflectir” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 189). 

Ainda conforme os autores:  
 
Nas mãos de um investigador, uma máquina fotográfica pode ser utilizada de 
uma forma simples, para fazer o inventário de objectos no local da 
investigação. O quadro de notícias, os conteúdos da estante de livros, o que 
está escrito no quadro e a disposição do mobiliário podem ser registrados 
para futuro estudo e análise (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 140). 

  

 A coleta de dados por meio de filmagens e fotografias foi realizada durante o período 

das observações, porém não em todos os eventos observados. Respeitando a privacidade dos 

indivíduos, os registros aconteceram, na maioria das vezes, fora do ambiente de ensaio, 

sobretudo quando a orquestra estava em local público, evitando, assim, constrangimento por 

parte dos pesquisados. Após alguns meses no campo, ousei fazer fotografias e filmagens no 
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decorrer dos ensaios, mas, ainda sim, me pareceu ser inconveniente, dado o espaço exíguo da 

sala e por estar muito próxima aos integrantes. Alguns cuidados são necessários, mesmo com 

a devida autorização, pois em determinadas situações o registro pode vir a desagradar. Como 

afirmam Bogdan e Biklen (1994, p. 189), “em alguns casos nunca é a altura apropriada para 

tirar fotografias, pois isso é simplesmente ofensivo para os sujeitos”. 

 Sendo assim, mesmo já estando autorizada pela escola para realizar a pesquisa e 

coletar os dados por meio dos instrumentos necessários, ao sentir a necessidade de registrar 

algum acontecimento durante os ensaios, reportava-me à regente e lhe pedia autorização. Era 

um pedido informal, não documentado, apenas uma forma de respeitar a privacidade do 

grupo. 

3.5. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

A análise foi iniciada após a transcrição dos dados, em um processo de “organização 

sistemático de transcrições de entrevistas, de notas de campo e de outros materiais que foram 

sendo acumulados” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 205). Primeiramente, organizei as 

transcrições das entrevistas de acordo com o tipo de entrevistado: regente e coordenadora da 

orquestra; equipe diretiva; professores, subdivididos nas categorias professores/monitores e 

auxiliar de monitores; integrantes da orquestra, e as organizei em cinco diferentes pastas. As 

transcrições de notas de campo foram organizadas separadamente, em três diferentes pastas, 

conforme os locais de observação: ensaios, apresentações e viagens. Esse processo de 

organização dos dados consiste em uma das etapas da análise. Para Bogdan e Biklen: 

 

A análise envolve o trabalho com os dados, a sua organização, divisão em 
unidades manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta de aspectos 
importantes e do que deve ser aprendido e a decisão sobre o que vai ser 
transmitido aos outros. Em última análise, os produtos finais da investigação 
constam de livros, artigos, comunicações e planos de acção. A análise de 
dados leva-o das páginas de descrições vagas até estes produtos finais 
(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 205).  

 

Após organizar os dados, dei início à leitura sistemática de cada entrevista e nota de 

campo em busca de identificar elementos relacionados às minhas questões de pesquisa, 

observando palavras e frases que se destacavam ou se repetiam e que, de algum modo, 

pudessem me ajudar a entender o ensino no grupo em estudo. Durante a leitura, conseguia 

lembrar-me do momento das entrevistas e observações, rememorando gestos e entonação das 

vozes que tornaram as falas reais.  
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Posteriormente à sucessiva leitura do material, passei a destacar com marcadores 

coloridos todas as palavras e frases que pareciam ser, naquele momento, relevantes para a 

análise. Passei, então, a codificar os dados por meio de categorias de codificação, que, 

segundo Bogdan e Biklen (1994), consistem em um sistema de códigos utilizados para 

classificar os dados a partir das leituras e releituras desse material, através das repetições, 

situações, ações, gestos e demais aspectos que vão emergindo dos dados. Ainda segundo os 

autores, esses códigos criados devem ser anotados na folha dos dados e é aconselhável que se 

sublinhe o trecho a que se refere o código (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Nas palavras dos 

autores: 
 
À medida que vai lendo os dados, repetem-se ou destacam-se certas 
palavras, frases, padrões de comportamento, formas dos sujeitos pensarem e 
acontecimentos. O desenvolvimento de um sistema de codificação envolve 
vários passos: percorre os seus dados na procura de regularidades e padrões, 
bem como de tópicos presentes nos dados e, em seguida, escreve palavras e 
frases que representam estes mesmos tópicos e padrões. Essas palavras ou 
frases são categorias de codificação (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 221). 

 

 

Realizei esse processo com cada uma das entrevistas e notas de campo. A partir 

dessa etapa, extraí todas as frases destacadas nas entrevistas e observações e as coloquei 

(separadamente) em quadros individuais, conforme a própria sequência de seu registro e, 

ainda, sem preocupação com a hierarquização das categorias de codificação.  

De posse dessa lista, passei a realizar sucessivas leituras dessas frases e fui, mais 

uma vez, selecionando aquelas que me chamavam mais atenção. Passei, também, a buscar 

novas palavras ou frases, as quais relacionei com as categorias de codificação que encontrei 

anteriormente e, assim, na tentativa de entender o significado dos dados, comecei a agrupar as 

informações e a criar categorias mais abstratas. Conforme Strauss e Corbin (2008), esse 

processo ocorre quando “o analista percebe que certos conceitos podem ser agrupados sob um 

conceito mais abstrato, de ordem mais alta, baseado em sua capacidade de explicar o que está 

acontecendo” (STRAUSS; CORBIN, 2008, p.114). Ainda segundo os autores, esse 

agrupamento possibilita uma redução no número de unidades com as quais o analista irá 

trabalhar. 

Assim, destaquei as categorias de codificação de cada entrevista e as listei, sem, 

inicialmente, atentar a uma ordem lógica. Entretanto, essas codificações encontravam-se ainda 

em um nível descritivo, e para a análise seria necessário me afastar das descrições e passar 

para um “nível analítico e teórico de codificação” (GIBBS, 2009, p. 64).  Assim, passei a 
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relacionar os códigos encontrados com as categorias que começavam a emergir das falas dos 

entrevistados e das observações, em articulação com a cultura escolar (como categoria de 

análise). Iniciei, então, o que Strauss e Corbin (2008) denominam de ordenamento conceitual, 

que consiste em uma “organização de dados em categorias discretas (e algumas vezes, 

classificação) segundo suas propriedades e dimensões e depois usando a descrição para 

elucidar essas categorias” (STRAUSS; CORBIN, 2008, p.32). 

Nesse processo, as codificações foram sendo agrupadas em categorias de análise e 

em subcategorias. Desse modo, defini, em um segundo momento da análise, cinco grandes 

categorias, assim destacadas: sobre as concepções de ensino de música; sobre as ações que 

levaram ao desenvolvimento da orquestra/projeto; difusão do ensino de música na escola; 

sobre as práticas; sobre os conteúdos. Essas categorias, a princípio, foram comuns a todas as 

entrevistas analisadas, mas, ao começar a relacioná-las com os códigos encontrados em cada 

uma das entrevistas e observações, percebi que necessitava de novas categorias e 

subcategorias. O processo, nesse segundo momento da análise, consistiu em agrupar as 

categorias que se relacionavam. Fui organizando as informações e fazendo comparações: 

analisei a categoria e a frase que me levou a criá-la, verificando a coerência na elaboração das 

categorias e a possibilidade de realizar os agrupamentos. Coloquei as cinco categorias iniciais 

em folhas separadas, nas quais fui adicionando as subcategorias e fazendo a correlação entre 

as falas. Comecei a identificar a visão contida em cada fala para entender o que os dados 

mostravam acerca do modo de ensinar música na escola. 

Assim, foi a partir da relação e organização desses dados que defini nove categorias 

de análise, que contemplaram as categorias anteriormente encontradas e as subcategorias 

geradas a partir desse novo processo (ver apêndice 7). Nessa etapa da análise, após codificar e 

criar categorias, comecei a traçar relações entre os dados, por isso, já havia agrupado as 

categorias e as organizado hierarquicamente. Nesse processo de traçar relações entre os 

dados, cuidei para que as falas dos entrevistados fossem interpretadas de modo articulado com 

as observações e com o contexto dos participantes. 

Os dados geraram categorias relacionadas à cultura escolar, como modos de pensar; 

modos de fazer e tornar escolar, que me indicaram um caminho para a apresentação da 

primeira etapa da análise, que consistiu na descrição dos dados. Segundo Strauss e Corbin 

(2008):  

Os pesquisadores tentam entender seus dados organizando-os segundo um 
esquema classificatório. No processo, os itens são identificados a partir dos 
dados e são definidos de acordo com suas várias propriedades e dimensões 
gerais. Ao apresentar essas interpretações dimensionadas, os pesquisadores 
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estão quase certos de apresentar várias quantidades de material descritivo 
usando uma variedade de estilos comunicativos (STRAUSS; CORBIN, 
2008, p.32). 

 

A descrição, segundo os autores, “é a base para interpretações de dados mais 

abstratos e teorizações, embora não tenha que ocorrer necessariamente assim. A descrição já 

incorpora conceitos, pelo menos implicitamente” (STRAUSS; CORBIN, 2008, p.32). As 

minhas escolhas metodológicas me levaram a esse processo descritivo, porém, em seu 

primeiro momento, as descrições apresentaram-se pouco interpretativas, quando ainda estava 

com um olhar muito preso aos dados. Sabia que era preciso realizar uma descrição mais 

interpretativa, para tanto, necessitava me afastar dos dados, teorizar a partir deles e começar a 

descrevê-los de modo mais aprofundado, o que comecei a tentar fazer na segunda etapa da 

análise. Esses dois modos de descrição correspondem ao que propõem Strauss e Corbin 

(2008), e são uma das características da teoria fundamentada, que tomo como inspiração para 

os meus procedimentos de análise dos dados. A teoria fundamentada é uma teoria indutiva, 

que tem como fundamento a análise sistemática dos dados e a construção de teorias 

fundamentadas nos dados. Segundo Strauss e Corbin (2008): 

 
Neste método, coleta de dados, análise e eventual teoria mantêm uma relação 
próxima entre si. Um pesquisador não começa com um projeto com uma 
teoria preconcebida em mente (a não ser que seu objetivo seja elaborar e 
estender a teoria existente). Ao contrário, o pesquisador começa com uma 
área de estudo e permite que a teoria surja a partir dos dados” (STRAUSS; 
CORBIN, 2008, p.25). 

 

Assim, foi inspirada em princípios da teoria fundamentada, com o suporte da análise 

indutiva, que ocorreu a elaboração das categorias e a consequente interpretação dos dados. 

Esse procedimento “implica construir as categorias com base nas informações contidas [nos 

dados]. Por um processo de comparação e contrastação constantes entre as unidades de 

análise, o pesquisador vai organizando conjuntos de elementos semelhantes, geralmente com 

base em seu conhecimento tácito” (MORAES, 2003, p. 197). 

Com base nesse procedimento, nessa etapa da análise, retornei aos dados em busca 

de encontrar proposições implícitas nas falas dos entrevistados, que me levassem a 

compreender e a fundamentar as categorias até então apresentadas. Do mesmo modo, a partir 

dessas proposições, busquei encontrar novas categorias que pudessem, mais precisamente, 

orientar minhas interpretações, auxiliando na construção de um roteiro, que conduziria a 

análise e minha interpretação sobre esse modo de ensinar música. O meu desafio era 
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conseguir enxergar além daquilo que os olhos podiam ver, e a cultura escolar, por seu valor 

heurístico de cunho metodológico, como apontou Faria Filho (2007), me auxiliou nessa 

empreitada, orientando o reconhecimento e escolha dessas categorias de análise, que me 

permitiram, a partir das falas dos próprios envolvidos, explicar o que estava acontecendo 

naquele campo.  

Assim, em busca dos significados expressos nas falas dos entrevistados, a partir de 

suas proposições implícitas, comparadas e articuladas com as observações, e com as 

categorias anteriormente definidas, fui traçando relações entre os dados, definindo a ordem 

das categorias e o modo como eu iria construir o texto de apresentação da análise. As 

categorias e subcategorias foram sendo reorganizadas a fim de dar corpo à estrutura 

interpretativa do trabalho e manter coerência com os objetivos propostos. 

As fotografias e filmagens foram utilizadas no decorrer da análise como instrumento 

fundamental na elucidação e rememoração de momentos e dos pormenores que marcaram as 

diversas situações de observação junto ao grupo. Por vezes, esse instrumento melhor 

representava o que estava descrito nas falas e observações, auxiliando na identificação das 

idiossincrasias do grupo investigado. Todo o material registrado foi organizado por data e 

analisado em conjunto com as observações a ela correspondentes. Conforme Jorge (2009): 

“Na investigação científica, a imagem deve ser utilizada como substrato do processo de 

memorização do real, componente inerente à sua natureza material e subjetiva que traduz 

significados cruciais à pesquisa [...] e guia da observação do pesquisador” (JORGE, 2009, p. 

259). Esses instrumentos também foram utilizados para ilustração do trabalho e sua seleção 

estava relacionada às situações mais representativas do contexto, conforme descrito no corpo 

do trabalho. O uso das fotografias e imagem dos indivíduos que nelas aparecem foram 

devidamente autorizadas (ver apêndice 8).  

Assim, o texto de apresentação da análise foi organizado em três capítulos, conforme 

as três principais categorias, que foram a base da estruturação do trabalho e apresentação dos 

dados: A prática de fazer música em grupo; a construção da prática musical coletiva: sua 

organização e operacionalização; um programa de música na escola. O primeiro capítulo da 

análise apresenta a orquestra como grupo artístico; os espetáculos e apresentações são o foco, 

evidenciando o modo como o ensino é pensado e realizado a partir da prática de fazer música 

em grupo (fio condutor da análise). O capítulo seguinte trata da construção dessa prática 

coletiva, como o ensino é organizado e operacionalizado para chegar aos espetáculos e 

apresentações, destacando as seguintes dimensões: quem ensina, o que, para que, para quem, 

para quê e como é ensinado. No último capítulo, trato da criação e sedimentação de um 
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programa de música na escola, destacando a relação e a função da escola nesse processo de 

ensino e os sentidos que vão sendo construídos a partir da prática musical coletiva. Por fim, 

apresento a interligação das ideias apresentadas e as discussões que procuram sintetizar o 

modo de ensinar música na escola a partir da Orquestra Villa-Lobos. Trago, assim, no 

decorrer da análise, os princípios que sustentaram esse projeto de ensino, focalizando os 

modos de pensar e fazer que constituem essa prática de ensino, sua estrutura, sedimentação e 

significados.   
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4. A PRÁTICA DE FAZER MÚSICA EM GRUPO 

 
  

 
Figura 2 – Espetáculo Criar (2010) 

 

 

Oito de dezembro de 2010, um dos principais teatros de Porto Alegre 
apresenta o espetáculo Criar. No palco, a Orquestra Villa-Lobos, com a 
participação dos demais grupos que integram o projeto e dos seus 
respectivos professores. 
É anunciado o início do espetáculo. A plateia lotada e silente parecia 
aguardar ansiosamente a entrada da orquestra. As luzes acendem-se e das 
coxias surgem tons coloridos cintilando as cores primárias das vestes dos 
integrantes. O público começa a aplaudir com vivacidade a entrada da 
orquestra, e cada naipe posiciona-se em seu lugar à espera da entrada da 
regente.   
As luzes de palco estavam em combinação com as cores do figurino e 
completavam-se com o cenário, que trazia em sua composição 
circunferências coloridas, num estilo vazado, em diferentes formatos, e, 
também, espirais prateados que, pendurados no teto, caíam sobre o palco 
feito ramos. Toda essa combinação tinha um efeito que prendia a atenção do 
público e, no decorrer do espetáculo, juntamente com a música, estimulava 
fortemente os sentidos visuais e auditivos. 
Entra Cecília, a regente do grupo, e posiciona-se em frente à orquestra. O 
público exalta-se, mas, antes do primeiro acorde, silencia. A regente, 
concentrada, olha para um lado, para o outro, observa se todos estão atentos 
e preparados e, com um gesto em anacruse, indica a entrada da música de 
abertura do espetáculo, uma composição do gaúcho Carlinhos Hartlieb. O 
texto, entoado pelo coral do projeto, foi valorizado pela condução harmônica 
e pela combinação tímbrica concebida no arranjo, e anunciou o tema do 
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espetáculo: “criar é sair do chão com um pulo, por sobre o muro da morte, e 
cair de pé num campo aberto vivo e forte” (CARLINHOS HARTLIEB). 
Logo em seguida, o coral sai do palco e a orquestra dá continuidade ao 
show.  
Foram vinte músicas no repertório, em um espetáculo que teve a duração de 
uma hora e meia. A orquestra revezou-se com os demais grupos do projeto. 
O primeiro grupo a participar foi o da oficina de iniciação à flauta doce, 
composto por cerca de 50 integrantes; em seguida, os alunos do grupo de 
percussão, com uma peça de autoria do professor da própria oficina, seguido 
pelo grupo de flauta avançada, grupo de cordas, grupo de choro e alunos da 
oficina de violão. Após as participações, a orquestra assume novamente o 
palco. Acompanhada pelo coral, entra encenando a música Fome e Come, de 
Paulo Tatit e Sandra Peres (ver vídeo 120). Nessa música a movimentação 
cênica tomou conta do palco, o corpo passou a ser o instrumento utilizado na 
apresentação musical e coreográfica. Grandes cubos, que na composição do 
cenário serviam de banco para as cordas, transformaram-se em instrumento 
de percussão, juntamente com os sons corporais produzidos pelos integrantes 
da orquestra.    
A cada entrada e saída do palco, a orquestra adicionava novas cores ao 
figurino. Iniciaram vestidos com cores primárias e no decorrer do espetáculo 
foram adicionando novos tons, caracterizando as cores secundárias e, por 
fim, as cores terciárias. O final do espetáculo foi marcado por muitas cores e 
muito volume sonoro, todos os instrumentos e coral executavam com 
entusiasmo a música Olhos Coloridos, do compositor Macau. Essa 
composição já fazia parte do repertório da orquestra há vários anos, mas 
decidiram retomá-la neste espetáculo com uma nova roupagem.   
Em alguns momentos durante a apresentação, o choque entre os timbres dos 
instrumentos, as oscilações no ataque e na sustentação da altura das notas 
nas flautas, ou pequenos deslizes na posição ou colocação do dedo nos 
instrumentos de corda, produziam um desequilíbrio na afinação geral do 
grupo. Essas oscilações, para mim, acabaram não comprometendo o 
conjunto do espetáculo e dissipavam-se no decorrer da apresentação devido 
à animação e à dinâmica do evento. Notava-se a eloquência com que a 
orquestra se expressava musicalmente, em arranjos elaborados não para um 
grupo iniciante. O próprio repertório apresentado, caracterizado por muitas 
síncopes, acentuações e articulações, mostrava a exigência de certo domínio 
técnico instrumental para ser executado em grupo.  
A sonorização utilizada e os profissionais responsáveis por ela cuidaram 
para que fosse possível ouvir as sutilezas musicais durante a execução da 
orquestra e dos grupos participantes. Não é tarefa fácil sonorizar e equalizar 
um grupo desse porte, de forma que os instrumentos soem em equilíbrio, 
como em uma apresentação acústica. Isso exige, além de equipamentos de 
alta tecnologia, profissionais habilitados para manuseá-los.  
Não apenas a sonorização, mas a produção do espetáculo também parecia 
estar atenta aos cuidados necessários para sua realização; cenário, 
iluminação, sonorização, figurino, organização, movimentação e 
posicionamento no palco, entradas, saídas e tudo mais que caracteriza uma 
grande produção estavam em pleno funcionamento. Tudo parecia ter sido 
muito bem pensado, em seus diversos detalhes. O material impresso de 
divulgação, como os cartazes, convites e o programa de concerto, todos de 
acordo com a ideia do espetáculo, demonstraram o cuidado com a 
elaboração do evento como um todo. As cores utilizadas em cena foram se 

20 Ver anexo 1 (mídia em CD com o arquivo da tese em versão digital). As instruções sobre a execução dos 
vídeos encontram-se no apêndice 9.  
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compondo gradativamente, entre o cenário, iluminação de palco e 
vestimentas. Os tempos pareciam cronometrados. Ao lado do palco havia 
dois telões nos quais, durante a troca entre os grupos, foram projetados 
vídeos dos integrantes e professores comentando sobre o tema criar. Essas 
projeções terminavam no momento exato da entrada dos grupos.  
O grupo tinha conjunto, ou seja, todos estavam muito bem entrosados 
tocando entre eles, deixando transparecer uma familiaridade que só é 
adquirida com muito ensaio, ou quando se toca junto, com o mesmo grupo, 
durante muito tempo.  A postura dos músicos no palco era de chamar a 
atenção, portavam-se como profissionais. Mas o espetáculo era de uma 
orquestra escolar, formada por jovens moradores da Vila Mapa, estudantes 
ou ex-estudantes de uma escola municipal de ensino fundamental do bairro.  
A familiaridade com o palco deixou a entender que essa não era a primeira 
noite de apresentação dos jovens músicos, protagonistas de um espetáculo 
que lotou o teatro e levou o público a aplaudi-los de pé.   
Entre os aplausos finais, os pedidos de bis. A orquestra reapresenta Olhos 
Coloridos e encerra o espetáculo (ver vídeo 2). Ao fim, mais aplausos e 
agradecimentos. O público começa a dissipar-se, alguns saem e outros se 
aproximam do palco para os cumprimentos, e uma fila se forma diante da 
regente. 
Enquanto isso, ainda em cima do palco, a orquestra, professores, integrantes 
do coral e demais participantes do evento começam a se aproximar de 
Cecília, organizam um círculo, dão início a uma ciranda e a homenageiam 
com flores, em agradecimento à dedicação e realização do espetáculo. Seu 
nome é exaltado pelo grupo em um ostinato rítmico, acompanhado por 
palmas e percussões. O público ainda está saindo do teatro, que aos poucos 
começa a esvaziar-se. A orquestra e sua regente permanecem no palco. Não 
havia mais luzes, nem sons, instrumentos ou público, e as mãos que em 
instantes estavam tocando e regendo tiveram que desmontar e retirar o 
cenário do teatro. Todo material foi colocado no ônibus e levado para a 
escola.  
Assim  encerrou-se mais um espetáculo anual da orquestra (NOTA DE 
CAMPO, p. 1, 08/12/2010). 

 

                                 
Vídeo 1 – Fome Come (Paulo Tatit/Sandra Peres) – Espetáculo Criar (2010) 
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Vídeo 2 – Olhos Coloridos (Macau) - Espetáculo Criar (2010) 

 

O relato apresentado descreve uma apresentação musical que resultou de um trabalho 

artístico desenvolvido pela Orquestra da Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor 

Villa-Lobos. É um dos espetáculos anuais do grupo, que, conforme foi possível perceber, 

possui uma estrutura sistematicamente organizada, que envolve uma produção profissional 

para sua realização. Tudo parece ser meticulosamente pensado e preparado: cenário, som, luz, 

roteiro cênico e musical, coreografia e figurinos. Conforme explica a professora Cecília: 

“[Isso] faz parte da nossa proposta, nós somos um grupo artístico” (CECÍLIA, p. 15, 

16/11/2010). Entretanto, para que o espetáculo aconteça, é necessário que tenha existido um 

processo anterior de preparação, que envolve não apenas o planejamento e produção do 

evento, mas a formação dos músicos e a participação de pessoas que colaborem para sua 

viabilização.   

Algumas das atividades envolvidas na apresentação, conforme suas especificidades, 

demandam maior ou menor tempo de preparação. Por exemplo, a preparação dos músicos 

executantes que participam do espetáculo possivelmente demanda um tempo mais longo em 

relação às demais atividades envolvidas, sobretudo, porque eles não vêm já preparados de 

instituições diversas de ensino de música, chegando aptos a tocar na orquestra e nas 

apresentações musicais. É na escola, por meio de um projeto da orquestra, que os 

participantes do espetáculo aprendem música, aprendem a tocar o instrumento que executam 

nas apresentações. A familiarização dos músicos com o palco, o entrosamento entre eles na 

execução das músicas e na articulação disso com o contexto da performance não é algo 

imediato, mas construído ao longo de um tempo mais extenso. Esse fato evidencia que o 

trabalho desenvolvido na Orquestra Villa-Lobos não se resume a seu resultado artístico final; 

a orquestra parece ser mais que o espetáculo narrado, haja vista que, para haver apresentação 

artística, é necessário haver um processo de preparação dessa apresentação, que, nesse caso, é 
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entendido como um processo de formação musical. Conforme o diretor Adão (gestão 2008 a 

2010): 

 
Nós temos o trabalho da orquestra em si, mas o trabalho da orquestra é a 
etapa final. Na verdade, as pessoas veem uma apresentação, [mas] o que nós 
temos no dia a dia é todo um processo de construção dessa apresentação, que 
se dá nos ensaios individuais, nos ensaios coletivos, nas oficinas que vão 
acontecendo [...]. Quando as pessoas elogiam o trabalho final, eu só consigo 
ver o processo (ADÃO, p. 1, 17/11/2010). 

 

A fala de Adão sinaliza que o ensino na orquestra acontece em diferentes situações, 

em que as vivências e os saberes vão sendo compartilhados, a partir das oficinas de 

instrumento, dos ensaios, das apresentações e das experiências coletivas. Tocar na orquestra 

significa passar integralmente por um trabalho de música em grupo, vivenciando um processo 

que culmina na apresentação musical.  

Adão, ao falar em processo, está se referindo às etapas que os integrantes deverão 

passar para chegar à apresentação artística, etapas essas que parecem vinculadas a uma 

proposta coletiva de educação da escola. Conforme afirmou Del-Ben:  

 
Não podemos perder de vista que, por estar inserida em contextos escolares, 
as práticas que configuram o ensino de música constituem-se a partir de um 
projeto coletivo, ao mesmo tempo em que ajudam a constituí-lo. Esse projeto 
coletivo, de forma implícita ou explícita, visa preparar os alunos para atuar 
no mundo (DEL-BEN, 2009, p. 129). 

 

Nesse sentido, de acordo com a professora Cecília, a orquestra, ao pertencer à escola, 

também deve contribuir para a preparação do indivíduo para o convívio coletivo. Nesse caso, 

essa contribuição vem através do trabalho de música em conjunto. Em suas palavras: 

 

[Com relação à] escola, tem outro dado fundamental, que é a questão da 
socialização, porque na escola vai se trabalhar música em grupo, vai se 
trabalhar a música em conjunto, e isso desenvolve questões fundamentais pra 
vida inteira deles. Fundamentais porque fazer música em grupo exige uma 
série de quesitos, o desenvolvimento de uma série de habilidades pra que 
isso dê certo. Então, eu acho que essas habilidades são fundamentais na 
formação integral (CECÍLIA, p. 2, 16/11/2010). 
 

 

Assim, foi em busca de compreender a orquestra e sua relação com a escola de 

educação básica que passei a olhar o espetáculo por outra perspectiva, não somente como 

espectadora, mas pelo lado de dentro do palco, pelas coxias. Passei, então, a ampliar minha 
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visão e a compreender que, entre os meandros do visto e do não visto, havia algo ainda mais 

complexo e instigante, que apenas podia ser descrito e compreendido a partir da análise de 

suas especificidades, que envolve a compreensão de suas dimensões e significados. Nesse 

sentido, minha percepção foi de que as apresentações artísticas e os aspectos que estão 

envolvidos na realização do grande espetáculo anual parecem integrar-se às propostas de 

formação da escola em todos os seus propósitos.  

Assim, o relato apresentado é uma breve introdução ao ensino de música na Orquestra 

Villa-Lobos. É o seu resultado final, descrito em detalhes, como por um espectador que, 

atento, foi capaz de capturar as sutilezas de algo que lhe prendeu a atenção. É, também, o meu 

ponto inicial, haja vista minha percepção de que as apresentações trazem mais que os visíveis 

detalhes descritos e, portanto, foram a bússola que me conduziu à compreensão desse modo 

de ensinar música na escola. 

O entendimento da operacionalização do modo como esse trabalho se constituiu, e de 

como foram feitas as escolhas em relação ao conhecimento, foi sendo revelado no decorrer da 

análise. Iniciar a apresentação dos resultados da pesquisa pela culminância do trabalho da 

orquestra foi uma escolha para mostrar que a música em grupo é uma das principais escolhas 

feitas em relação ao ensino de música na escola, sendo, assim, considerado o fio condutor do 

processo de análise. 

4.1. UM GRUPO ARTÍSTICO PARA A COMUNIDADE ESCOLAR 

Esse trabalho é de uma comunidade, não é nem da escola, nem de uma 
professora, nem dos alunos. Ele pertence à comunidade. Então, espetáculo 
aberto tem que ter, nem que seja uma vez ao ano. Na escola a gente faz 
vários, pequenos recitais, mas esse espetáculo num teatro, num grande teatro 
da cidade, já há muitos anos a gente faz isso, já há dez anos a gente faz isso. 
É uma coisa meio que todo mundo aguarda (CECÍLIA, p. 15, 16/11/2010). 

 

Conforme a narração de Cecília, pode-se evidenciar que o espetáculo anual 

apresentado pela orquestra é consequência desse pertencimento à comunidade. Parece que há 

espetáculo porque o trabalho é dos indivíduos, é da comunidade e seus resultados devem ser 

compartilhados com eles. Na descrição a seguir será possível compreender como é o 

funcionamento e a operacionalização desse espetáculo antes de chegar ao palco.  

O espetáculo da orquestra é um evento diferenciado das demais apresentações que 

realizam durante o ano, e que envolve uma grande produção artística. As primeiras ideias para 

sua elaboração começam a ser discutidas ao início de cada ano e vão se configurando no 



92 
 

decorrer dos meses até sua consecução no mês de dezembro. Sobre esse aspecto, Cecília 

comenta: 

É um espetáculo grande, é um espetáculo feito com muito cuidado, com uma 
produção detalhada. Esta escolha do repertório é trabalhada durante muitos 
meses, começa lá no primeiro semestre, junto com os nossos educadores 
musicais. Lá no primeiro semestre a gente se reúne; todos os nossos 
educadores, os monitores inclusive, os professores formados, a coordenação, 
regente da orquestra. A gente se reúne pra começar a pensar que repertório a 
gente vai trabalhar (CECÍLIA, p. 58, 13/12/2010). 

 

Segundo Beto, professor de violão do projeto, esse encontro com todos os professores 

é muito significativo “para dar início ao espetáculo de fim de ano, que é onde vai ter que 

juntar o trabalho de todo mundo” (BETO, p. 6, 25/11/2010). Relatou, ainda, que, nesses 

encontros, cada professor expõe suas ideias, que vão sendo colhidas e unificadas por Cecília. 

 A Orquestra Villa-Lobos tem um projeto que envolve oficinas de música e nesse 

evento anual é reunido e apresentado o trabalho desenvolvido por cada uma das oficinas do 

projeto, juntando, desse modo, “o trabalho de todo mundo”, como enunciado pelo professor 

Beto. São mais de 150 pessoas envolvidas, sendo, na maioria, crianças e jovens participantes 

do projeto. Daisy, orientadora educacional da escola e integrante do coral do projeto, também 

considera “o espetáculo de final do ano [como] um momento de expor todo o trabalho 

desenvolvido, [e] todas as oficinas participam (DAISY, p. 1, 24/11/2010).  

 

 
Figura 3 – Espetáculos (2010 e 2011) 

 
É por ser da comunidade e para a comunidade que o espetáculo se torna uma mostra 

de todas as atividades desenvolvidas pelo projeto, contemplando também o saber e as práticas 

desenvolvidas na comunidade, como ocorreu no espetáculo “Retrato Urbano” realizado no 

ano de 2012. Entre a diversidade de repertório e grupos apresentados, o público não se 

conteve em ovacionar freneticamente a apresentação de um funk executado por um integrante 

da Orquestra, juntamente com um DJ da comunidade, cuja letra dizia: “Eu vou soltar a voz ao 

som do Villa-Lobos, nós é o poder e também a voz do povo [...]” (vídeo 3).  
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Vídeo 3 – Funk - Espetáculo Retrato Urbano (2012) 

 

Conforme comentário postado na rede social de integrantes da orquestra, a 

participação do DJ parece ter representado uma conquista, por ter sido o primeiro DJ gaúcho a 

tocar no Teatro Bourbon Country, um dos principais teatros da cidade.  

Ao acompanhar a orquestra durante minhas observações de campo, foi possível 

perceber que, no decorrer do ano, não apenas os professores do projeto envolvem-se no 

planejamento e execução do espetáculo, mas existe uma rede de pessoas e instituições que, de 

algum modo, colaboram para sua realização. Possivelmente, é pelo reconhecimento que 

possui junto à escola, pessoas e demais instituições colaboradoras, a exemplo da Secretaria 

Municipal de Educação e do Instituto Cultural São Francisco de Assis, que a orquestra 

consegue essa mobilização para a realização de suas apresentações. 

Profissionais de diferentes campos de atuação vão sendo convocados, para, em 

conjunto com Cecília, trabalhar na realização do evento. Figurinistas são chamados para 

trabalhar na criação e confecção das roupas e há uma professora de dança que fica 

responsável por elaborar as coreografias e movimentações cênicas necessárias. O cenário vai 

sendo concebido pela professora de artes visuais da escola, de acordo com a proposta do 

espetáculo, e é construído com a colaboração de professores da escola.  Concomitantemente, 

parcerias vão sendo firmadas com instituições públicas ou privadas para garantir o recurso 

financeiro necessário para a viabilização do espetáculo.  
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Figura 4 – Construção/montagem do cenário do Espetáculo Criar (2010)      

           

De fora dos bastidores não é possível imaginar a complexidade da operacionalização 

do evento, desde seu planejamento à sua execução, complexidade acentuada à medida que se 

aproxima o espetáculo. Na escola inicia-se uma grande mobilização da direção, professores e 

alunos para comportar de forma simultânea as aulas regulares e as atividades da orquestra, 

que incluem as oficinas de instrumento. A orquestra, por sua vez, mobiliza-se na preparação 

das músicas nos ensaios, enquanto a regente tem a responsabilidade de fazer com que tudo 

que envolve a produção e realização do evento funcione. 

 

 
Figura 5 – Espetáculo Retrato Urbano (2012)  

  

O dia do espetáculo exige um corpo de colaboradores que ajudem na organização e no 

acompanhamento nas coxias. É atrás do palco que a equipe de apoio, sem Cecília, torna-se 

responsável para que tudo saia correto. Em nota de campo descrevi um desses momentos de 

bastidores: 
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A direção da escola ficava ali, todo o tempo ajudando-os; com o roteiro nas 
mãos olhavam para ver quem iria entrar depois e o que seria necessário 
providenciar. Não é fácil estar participando de um espetáculo desses. O que 
é bonito ao público, é resultado de um empenho coletivo imenso, de uma 
articulação e cooperação entre todos os participantes. As dificuldades, os 
imprevistos, os erros aparecem em segundos, e fica nas mãos da equipe 
solucionar, para que o show não pare. Percebi que todos estavam muito 
tensos, sobretudo a Cecília, eram muitos detalhes para esse espetáculo, e 
creio que isso os deixava nessa tensão, e concentrados. Percebi que, nas 
saídas do palco, um colega ajudava o outro a encontrar sua roupa, o 
instrumento perdido, ou explicava para um colega o que viria depois e por 
onde deveria entrar, ajudava a descongestionar as coxias. Pareciam 
cansados, mas não os vi reclamar, os vi empenhados em dar o melhor de si 
naquele momento. (NOTA DE CAMPO, 08/12/2010). 

 

Como é possível verificar, há uma mobilização coletiva, toda a equipe empenhada e 

atenta ao roteiro do espetáculo para não haver erros nas entradas e saídas de palco, nas trocas 

de figurino e nos demais detalhes que envolvem um espetáculo desse porte. O trabalho 

colaborativo era evidente, e não se restringiu às pessoas que estavam dando suporte à 

orquestra, mas entre os próprios integrantes, que pareciam engajados com a realização do 

espetáculo.  

Pude constatar que, não apenas durante o espetáculo, mas nas horas que o 

antecederam, toda a equipe esteve envolvida, numa concentração que iniciou-se no dia 

anterior, quando, juntos, começaram a preparar o teatro (sem falar nos meses anteriores de 

planejamento e de processo de preparação). As professoras responsáveis pelo cenário 

começaram a armá-lo, enquanto a orquestra preparava seus instrumentos para a passagem de 

som. Na véspera do espetáculo, todos os integrantes foram ao teatro para o ensaio geral e 

passagem de som, e só saíram depois de deixarem tudo preparado para o dia seguinte. Soube 

que passava das 22 horas quando deixaram o teatro.  

Mesmo com o som já passado, no dia do espetáculo, todos os participantes chegaram 

pela manhã ao teatro e já ficaram para as apresentações. Retomaram a passagem de som, para 

fazer alguns ajustes técnicos, e ensaiaram quase até o início da primeira apresentação. O que 

me chamou a atenção nessa situação foi a dimensão e o engajamento das pessoas envolvidas. 

A própria equipe diretiva esteve durante todo o tempo cuidando pessoalmente de todos os 

detalhes. Nos bastidores ajudavam a cuidar dos músicos e do que fosse necessário para o 

funcionamento do evento, e, assim como os integrantes da orquestra, chegaram pela manhã ao 

teatro e só saíram ao final do espetáculo. Segundo Carla, vice-diretora (gestão 2008 a 2010):  

 
Vamos direto dia 08 [08/12/2011 – dia do espetáculo], das 07h30 da manhã 
até o final, pra ficar junto. A gente vê junto com a Cecília algumas coisas 
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necessárias. [Tem] algumas professoras específicas que trabalham com ela, 
por questão de habilidade e, também, por uma questão de aproximação. 
Então, tem sempre um grupo de professoras que trabalha mais junto mesmo 
(CARLA, p. 7, 29/11/2010). 

 

O almoço e os lanches foram providenciados pela escola e realizados no próprio 

refeitório do teatro. A escola não apenas viabilizou as refeições, mas deslocou uma equipe de 

merendeiras da escola para o teatro, que ficaram à disposição da orquestra. 

O dia foi intenso e só retornaram para casa na madrugada, após desmontar e recolher 

todo o material. No dia seguinte, não houve folga. O ensaio não podia ser cancelado, pois eles 

estavam com a agenda preenchida para as apresentações natalinas e tinham que passar o 

repertório de natal. Antes de começar o ensaio, os integrantes estavam lentos, ficavam 

sentados, parados, sem atitude alguma, o mais interessante é que nem conversavam. Alguns 

tiraram seus instrumentos da capa, começaram a afinar e a executar algumas notas, outros 

deixaram os instrumentos repousados em suas mãos. Não quis registrar as expressões em 

fotos para não deixá-los constrangidos, mas o cansaço era nitidamente perceptível em suas 

faces e expressões.  

O espetáculo anual desenvolvido pela orquestra revela um sistema meticulosamente 

organizado, no qual há um envolvimento coletivo entre os integrantes, professores das 

oficinas, funcionários, professores e equipe diretiva da escola para que tudo funcione de 

forma integrada. A orquestra, que carrega consigo o nome da escola, torna-se significativa 

não apenas para os integrantes que participam diretamente tocando seu instrumento ou 

cantando, mas, também, para as demais pessoas que, de algum modo, estão envolvidas. A 

escola parece moldar-se às necessidades e demandas da orquestra, um fenômeno que poderá 

ser melhor compreendido no decorrer da análise dos dados. 

Nesses moldes, o espetáculo é considerado a porta de entrada à Orquestra Villa-

Lobos, evidencia aquilo que vemos, como espectadores, mas, também, sinaliza a 

complexidade de ações existentes no processo de ensino desenvolvido nesse trabalho, que vai 

além das apresentações. 

4.2. A CIRCULAÇÃO EM OUTRAS COMUNIDADES E ESPAÇOS DA 
SOCIEDADE 

 Além do espetáculo final, que requer um planejamento e uma organização contínua 

durante o ano, a orquestra, segundo a professora Cecília, realiza uma média de setenta a 

oitenta apresentações anuais. As apresentações parecem fazer parte da natureza e dos 
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objetivos do trabalho desenvolvido pela orquestra, que, como grupo artístico, se propõe a 

realizar apresentações. Ademais, se é um projeto da comunidade, necessariamente, ele precisa 

sair da escola e circular, para que as pessoas tenham acesso ao que está sendo realizado por 

ele.  

 Essa frequência de apresentações explica a familiaridade e a naturalidade com que os 

integrantes se portam no palco. As apresentações parecem ser uma rotina já incorporada à 

orquestra. Os integrantes mantêm uma postura altiva no palco, suas feições evidenciam prazer 

de tocar.  

O professor Milton comenta sobre a constância de apresentações da orquestra: 
 
[Eles] têm muitas apresentações, eu nem sei como conseguem tantas, mais 
de cinquenta por ano! Você imagina? [Eles] têm o colégio de manhã, de 
tarde, aula individual [de instrumento], tem ensaios coletivos, tem a 
orquestra. Então, é muita viagem, muita função, deslocamentos em Porto 
Alegre e fora de Porto Alegre. É muita atividade, muita apresentação e 
viagens (MILTON, p.4, 30/11/2010). 

 

O fluxo constante de apresentações da orquestra também surgiu de forma reiterada nas 

falas dos entrevistados, a exemplo da equipe administrativa da escola (ADÃO, p.4, 

17/11/2010; CARLA, p. 2, 29/11/2010 e DAISY, p.3, 24/11/2010), e pode ser conferido 

através de sua agenda mensal (ver anexo 2), que, normalmente, é preenchida por uma média 

de sete a oito apresentações. Qualquer convite para apresentação deve ser feito com, no 

mínimo, três meses de antecedência, como explica Cecília: 

 

A agenda da orquestra, ela é mensal, é uma agenda que dá muito trabalho, 
ela é elaborada com muita antecedência. [...] Às pessoas, às instituições e 
pessoas da organização de eventos que nos procuram, eu sempre digo para 
[nos procurar com], no mínimo, três meses de antecedência. Antes, a agenda 
tá praticamente lotada (CECÍLIA, p. 25, 16/11/2010).  

 

 O mesmo se aplica à escola. Se os seus eventos não forem programados com 

antecedência, torna-se inviável a participação da orquestra. Para a vice-diretora (gestão 2008 a 

2010), “a orquestra tem muita atividade fora, acaba sobrando pouco tempo para a escola sentir 

a orquestra. [...] às vezes, fica difícil apresentação aqui” (CARLA, p. 2, 29/11/2010). A fala 

da professora Cecília permite uma melhor compreensão dos fatores que inviabilizam as 

apresentações na escola: 

 
Tem vários professores que dizem que a orquestra não gosta de tocar aqui na 
escola. Não é que a orquestra não gosta de tocar aqui na escola. É que os 
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eventos da escola, às vezes, não são organizados da maneira que comportem 
a orquestra dentro dele. A gente, às vezes, não tem um espaço adequado pra 
tocar, às vezes não é planejado com antecedência, o que acontece? A agenda 
da orquestra, às vezes, é fechada um ano antes, eu tenho agenda pra 2011, 
sabe? E aí, de última hora, pedem pra orquestra [tocar], aí não dá pra 
encaixar. Não é a orquestra que não quis tocar, é que a gente não pode tocar, 
porque a gente já tinha assumido os outros compromissos. Isso, infelizmente, 
aconteceu esse ano e é uma coisa muito chata. Isso gerou conflito, gerou 
stress dos alunos com direção da escola, com quem organizava o evento, 
então, isso, pra mim, é um problema no trabalho (CECÍLIA, p. 66, 
13/12/2010) 

 

A fala de Cecília parece evidenciar certo conflito e desconforto entre o grupo e a 

escola, que possui uma orquestra, mas que, às vezes, não consegue tê-la presente em suas 

próprias atividades escolares. Isso revela que o trabalho artístico produzido na escola pela 

orquestra não consegue atender totalmente às suas próprias demandas, devido aos 

compromissos externos e cumprimento de sua agenda. A orquestra alcançou um 

reconhecimento que extrapolou os limites da escola, o que pode ser conferido ao analisar as 

apresentações e a forma como a orquestra é comumente requisitada. A justificativa de Cecília 

para a ausência da orquestra na escola segue nessa direção, evidenciando, assim, a não 

intencionalidade do grupo diante da situação. Ou seja, a orquestra não toca nos eventos da 

escola apenas quando ocorre choque de horário com outra apresentação já agendada.  

Essas situações de conflito parecem não abalar ou romper as relações existentes entre a 

escola e a orquestra, talvez, porque a proposta da orquestra dentro da escola não esteja 

resumida às apresentações, mas ao processo que leva até ela, como já destacado na fala do 

diretor Adão (gestão 2008 a 2010). Nessa mesma direção, o diretor explica que: “nós 

entendemos que a orquestra e a música fazem parte da escola como um todo, embora, nós, às 

vezes, enxergamos esse distanciamento do nosso dia a dia. “[Mas], isso acontece aqui, faz 

parte da escola” (ADÃO, p. 2, 17/11/2010). Assim, o distanciamento, no que concerne às 

apresentações dentro da escola, é compreensível, no momento em que é consequência de sua 

expansão. 

A orquestra foi ampliando seu próprio espaço dentro da escola, assim como 

conquistou uma autonomia que lhe possibilita tomar suas próprias decisões e ir criando suas 

próprias normas, de acordo com as necessidades específicas para seu funcionamento. Como 

aponta a literatura sobre cultura escolar, necessariamente, na escola, há escolhas e um modo 

de organização dessas escolhas. A escola, possivelmente por compreender a demanda da 

orquestra e sua dinâmica interna, assim como as consequências disso para o processo de 

formação dos estudantes, permite que ela tenha essa autonomia.  
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 Figura 6 – Apresentação na Escola Villa-Lobos 24/11/2009 

 

As apresentações são consideradas um dos principais objetivos da orquestra desde sua 

criação e, entre elas, a escola está incluída. Nas palavras de Cecília: “A Orquestra Villa-Lobos 

tem um foco artístico muito forte, desde o início, de se apresentar. Pode dizer que isto é um 

objetivo muito importante no trabalho, os alunos se apresentarem, o grupo se apresentar, e em 

todas as situações: dentro da escola, em atividades da escola, na comunidade” (CECÍLIA, p. 

25, 16/11/2010). Explica, ainda, que, diante da impossibilidade de apresentarem-se na escola, 

ou mesmo na comunidade, especificamente por falta de espaço físico, eles promovem 

apresentações menores com os grupos advindos das oficinas de instrumento que compõem a 

orquestra.  

Ao acompanhar a orquestra pude perceber que Cecília procura sempre encontrar uma 

solução para não deixar de atender a um convite para uma apresentação. Segundo ela, 

algumas vezes nem todos os integrantes podem participar, e, mesmo com a orquestra 

desfalcada, se houver um integrante de cada naipe é possível realizar uma apresentação.  

Não há como deixar de relatar meu estranhamento inicial ao conhecer a orquestra e 

verificar essa forte ênfase nas apresentações musicais. A princípio não parecia ser uma 

proposta compatível com a escola. Mas a convivência com o grupo me fez começar a 

entender a dinâmica social ali imbricada, que concebia as apresentações como a culminância 

de um processo educativo complexo e organizado, permeado pelo envolvimento e prazer dos 

participantes. Percebi que ali existe uma prática artística que resulta da experiência vivida 

pelos indivíduos na orquestra, expressa a partir da relação estabelecida com a música.  

É a partir dessa experiência e das relações com a música que os integrantes vão dando 

sentido às suas práticas. Como destacado em alguns relatos, embora os integrantes tenham 

considerado cansativa a rotina e esse fluxo constante de apresentações, a participação no 
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grupo e o esforço exigido para dar conta de suas exigências parecem ser algo relevante para 

os integrantes, tanto que demonstram satisfação e envolvimento em sua realização, conforme 

a fala de Eguivaldo: 
Tem umas apresentações que são meio chatinhas, porque são cansativas, 
tiram o dia todo pra nós, daí perde o dia inteiro numa apresentação, chega 
em casa cansado, no outro dia já tem outra apresentação. Às vezes, é um 
pouco chato, mas dá motivação porque tu vê as pessoas felizes ali, sorrindo, 
te aplaudindo ali, daí, dá uma motivação a mais (EGUIVALDO, p. 3-4, 
04/11/2011). 

 

 Na mesma direção, Alexsander comenta: 

 
Eu acho supercansativo, mas sempre, depois de uma apresentação, eu olho e 
vejo o que aconteceu nessa apresentação e vejo que sempre valeu a pena 
tocar (ALEXSANDER, p. 18, 30/10/2011). 

 

Essa motivação e o “valer a pena” a que se referem Egvaldo e Alexsander parecem 

implicar diretamente no processo de aprendizagem, retroalimentando os resultados 

individuais (referente a cada participante) e a consecução do resultado final do trabalho 

desenvolvido na orquestra. Ademais, essas falas deixam evidenciar, que o sentido de tocar e 

apresentar-se com a orquestra, para esses integrantes, vai além da dimensão sonora e do 

prazer em executar seu instrumento, pois envolve emoções que também são responsáveis por 

movê-los à aprendizagem. Assim, para os integrantes, o que as pessoas sentem ao ouvi-los 

parece ter um importante significado, independentemente do cansaço ou do trabalho que 

tiveram para preparar a apresentação. Segundo Leandro: “a gente vai lá e apresenta, aí as 

pessoas vão lá, choram escutando a gente tocar, mas o que elas não sabem é que a gente teve 

que chorar pra tocar aquela música” (LEANDRO, p. 4, 04/11/2011). O processo, para 

Leandro, parece não ser tão aprazível como o seu resultado, embora ele demonstre, através de 

suas ações, envolvimento e satisfação em participar desse processo.  

Para Rafaela, as apresentações estão associadas ao reconhecimento da orquestra, como 

ela mesma evidencia: “Felicidade, assim, da gente estar sendo reconhecido. Aí vai ter mais 

oportunidade pra gente [...]. Mais pessoas vão estar conhecendo a gente, mais pessoas vão 

chamar a gente pra tocar” (RAFAELA, p. 12, 04/11/2011). 

 É através das apresentações resultantes desse envolvimento com música e do que é 

vivenciado na orquestra, que se tornam visíveis os resultados da aprendizagem. Os integrantes 

da orquestra, ao verem os resultados e as oportunidades propiciadas pelo que é aprendido, 

sentem-se competentes em sua atuação, e, ao associar o desejo de participar ao envolvimento 

coletivo construído no grupo, passam a perceber-se como parte dele e contribuintes de seus 
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resultados. É assim que passam a perceber, também, que gostam e que são capazes de 

aprender e fazer música. Como afirma Cecília: “Porque eles veem, né? Porque pra eles é 

muito claro isso, é muito concreto, não é uma coisa lá adiante” (CECÍLIA, p. 31, 16/11/2010). 

O prazer de perceber o que é aprendido foi expresso na fala a seguir:  “Só que tocando 

tu vê que é tri, sabe? Bah!! Depois escuta e diz: bah! eu toco essa música, já aprendi 

(ERIADNY, p. 13, 30/11/2011). Essa fala de Eriadny mostra como, para os integrantes, é 

importante reconhecer de modo concreto o que aprendem.  

Assim, é por reconhecer o que estão aprendendo que, para os integrantes, o que 

importa é estar tocando na orquestra, independentemente do cansaço pelo fluxo de 

apresentações, do repertório que executam ou do trabalho que tiveram para preparar a 

apresentação. Nessa perspectiva, o que aprendem torna-se elemento secundário, o mais 

importante passa a ser o modo como aprendem; através da ação de tocar, e da prática de fazer 

música em grupo e de se apresentar para outras pessoas. Assim, é fazendo música que os 

integrantes aprendem.  

As trocas de olhares e gestos dos integrantes no palco evidenciam o prazer de estar ali, 

tocando, além de revelar aspectos intrinsecamente relacionados ao processo de aprendizagem. 

O comportamento dos integrantes, o modo como se relacionam e se comunicam uns com os 

outros e como se expressam são aspectos destacados nessas experiências, como mostram os 

excertos a seguir: 

Várias vezes, quando eu olho pros guris da percussão que eles começam a 
tocar, começam a viajar aqui, o cara começa a rir no meio da música, do 
nada. Tem esses momentos, assim. Bah! Não tem, não sei como te explicar 
isso (EGUIVALDO, p. 14, 04/11/2011) (vídeo 4).  
 
 
 

 
Vídeo 4 – Guris da percussão – Espetáculo Criar (2010) 
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Ah, às vezes, na música mesmo, a gente sente que dá pra fazer um negócio 
diferente, assim, daí, quando chega, só olha pra um dos guris do lado e ele já 
vê que tu vai fazer uma coisa diferente ali, ele já vem junto (EGUIVALDO, 
p. 13, 04/11/2011). 

 

Esses momentos entre os integrantes foram recorrentes durante ensaios e 

apresentações, conforme registrado em notas de campo, e mostram o envolvimento e a 

comunicação ali existente, por meio dos quais, juntos, vão aprendendo a olhar para o outro, a 

compreender, a ouvir, a tocar, a conviver coletivamente, passando a estabelecer uma relação 

com música que não está restrita especificamente à dimensão sonora, mas no “que isso reflete 

na vida deles, no que isso reflete na construção de projetos de vida deles” (CECÍLIA, p. 14, 

16/11/2010). 

Assim, essa comunicação entre os integrantes se constrói a partir do convívio e da 

prática de tocar com o outro. A própria constância de apresentações, bem como a rotina de 

saídas para a realização de apresentações fora da escola, além de fazer com que as vivências 

sejam intensificadas, permite que os integrantes conheçam novos lugares e vivenciem 

experiências coletivas fora do ambiente escolar. 

4.2.1. Locais de apresentações 

Os locais de apresentação da orquestra são variados. Realizam apresentações em 

diversos tipos de eventos, inclusive fora do município e do estado do Rio Grande do Sul. 

Sobre tal aspecto, Cecília explica: 

 

Não tem data marcada para as apresentações, assim: só se apresentam nas 
segundas-feiras, às terças-feiras, por exemplo, como a Sinfônica de Porto 
Alegre: concerto oficial às terças-feiras à noite. A gente não tem isso 
instituído, até porque seria muito difícil pra nós. 
Agora, a gente tem, por exemplo: projetos de parceiros que a gente participa, 
tem o projeto da ONG Catavento, já é o terceiro ano que a gente participa, 
que é sempre na segunda quarta-feira do mês. Então, sempre tem uma 
quarta-feira do mês, em data variada, que é a segunda quarta-feira do mês, 
em que a orquestra participa de um projeto dessa ONG, que é em alguma 
escola pública de Porto Alegre ou do interior do Estado do Rio Grande do 
Sul. Então, aquilo ali é agenda fechada, sempre naquele dia do mês a gente 
tá destinado a isso. 
E a gente faz muito concerto didático em escolas, muito. A gente vai muito 
às escolas da rede municipal, que é a nossa rede, [a rede] que a gente integra. 
Fazemos, por outro lado, eventos bem diferentes: abertura de congressos, 
congressos regionais, nacionais, somos chamados muito no interior do 
Estado do Rio Grande do Sul, por prefeituras do interior, pra fazer muitos 
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eventos culturais, feira do livro do município, ou aniversário de tal 
município, inaugurações.  
Então, a gente participa muito de eventos culturais, e também somos 
contratados, e, aí sim, com ajuda de custo, porque a maioria desses que falei 
até agora, a gente tem o básico pra que a apresentação aconteça, porque a 
orquestra precisa do espaço físico, da sonorização, de uma alimentação pras 
crianças, do transporte. Mas tem outros eventos que, quando [são 
promovidos por] empresas, [ou] grandes produtoras, [e] a gente é inserido, 
requerem inclusive um contrato artístico. Então, já com um nível 
profissional, tem ajuda de custo que a gente solicita, não é nem um cachê, 
porque cachê pra esse grupo a gente não cobra. (CECÍLIA, p. 26, 
16/11/2010). 

 

Segundo Cecília, essa ajuda de custo não possui valor fixo, pois depende da 

disponibilidade financeira de quem faz o convite, bem como do tempo que terão que dedicar 

àquela apresentação, ou da necessidade de preparar alguma música específica (CECÍLIA, p. 

26, 16/11/2010). O contrato para uma apresentação, conforme a fala de Cecília, parece indicar 

uma situação mais formal, de caráter profissional. Embora a Orquestra Villa-Lobos seja um 

grupo escolar, formada por jovens estudantes da educação básica, suas ações, a exemplo da 

constância de apresentações e da realização de grandes espetáculos, desenvolvidos com todo o 

cuidado e detalhamento de uma grande produção, remetem a uma orquestra profissional.  

 

 
 Figura 7 – Apresentações na cidade de João Pessoa-PB (janeiro 2011) 

 

Entre as apresentações fora do Estado do Rio Grande do Sul, em janeiro de 2012 

realizaram o concerto de abertura do VI Festival de Esporte e Artes do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), em João Pessoa-PB, em 2011, apresentaram-se na 

Igreja de São Francisco em Salvador-BA, e, em março de 2010, a orquestra participou da 

abertura da Conferência Nacional de Educação, em Brasília; em anos anteriores realizaram 
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apresentações no Estado do Rio de Janeiro, bem como em outros países (ORQUESTRA 

VILLA-LOBOS, 2010).  

 
A Orquestra Villa-Lobos já realizou mais de 750 concertos para público 
superior a 180 mil pessoas. Entre eles destaca-se a turnê na cidade de 
Córdoba/Argentina, em 2004, a convite do Consulado do Brasil em Córdoba, 
viagem ao Rio de Janeiro em 2009 e, em março de 2010, a abertura da 
Conferência Nacional de Educação, promovida pelo Ministério da Educação, 
em Brasília (ORQUESTRA VILLA-LOBOS, 2010). 

 
 

A orquestra, através de suas apresentações, parece estabelecer relações com diversas 

instituições e pessoas, dentro e fora do contexto escolar, construindo, assim, uma rede que 

envolve não somente alunos, professores, diretores e funcionários da escola, mas, também, 

famílias, voluntários, músicos, empresas e instituições governamentais e não governamentais. 

Sobre esse aspecto, Cecília comentou: 

 
E, assim, a gente vai agregando muitas pessoas, muitas entidades, algumas 
por algumas questões mais pontuais, por exemplo, agora a gente tem 
pontualmente neste sábado um projeto específico que é a festa de maior 
idade da orquestra, [aniversário de 18 anos da orquestra, comemorado com 
um jantar dançante e apresentação especial], aí nós temos mais pessoas 
envolvidas, voluntárias também envolvidas, temos professora de dança, que 
está envolvida no projeto, temos professora de teatro envolvida no projeto, 
as famílias muito envolvidas também (CECÍLIA, p. 6, 12/04/2010). 

 

Além dessa rede que vai sendo estabelecida, a orquestra leva a escola, e porque não 

dizer, a Secretaria Municipal de Educação, para todos os lugares em que se apresenta. Em 

cada lugar que se apresenta a orquestra é reconhecida como um projeto coletivo de ensino de 

música de uma escola municipal de ensino fundamental da cidade de Porto Alegre. 

A realização das inúmeras apresentações agendadas durante o ano exige da orquestra 

uma organização semelhante à do grande espetáculo, porém, em uma proporção menor, a 

começar pelo seu planejamento:  

 
O planejamento das apresentações é feito a partir de uma agenda 
previamente estabelecida, ela acontece porque a orquestra é procurada, é 
convidada pras apresentações. Então, tem toda uma questão de 
monitoramento, gerenciamento dessa agenda artística. Dependendo, pra cada 
apresentação, é definido um repertório específico, algumas vezes, repertório 
inédito (CECÍLIA, p. 61, 13/12/2010) 

 

A definição das músicas para cada apresentação, como apontou Cecília, vai depender, 

entre outros fatores, da possibilidade de participação dos integrantes. Tendo em vista o 
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número de apresentações semanais, nem sempre é possível que todos participem, sendo 

necessário fazer algumas permutas e escolher um repertório que contemple os músicos que 

poderão tocar. Como explica Cecília: 
 
A improvisação e a criatividade acabam sendo um recurso fundamental 
nesse trabalho. Muitas vezes, temos uma apresentação daqui a um, dois dias 
e, em função de uma demanda pessoal desses alunos, nem todos podem 
comparecer. Então, nós temos que nos rearticular no repertório, nós temos 
que rearticular na formação musical. [...] O aluno da orquestra que estuda 
cavaquinho, mas ele é do naipe da flauta, ali, naquela hora, ele é requisitado 
e ali no ensaio é tirado da flauta [...] (CECÍLIA, p. 53, 13/12/2010). 

 

O exemplo do aluno que sai da flauta e vai para o cavaquinho é uma prática frequente 

na orquestra. Vários integrantes tocam mais de um instrumento e, no decorrer das 

apresentações, entre uma música e outra, eles se revezam, transitam de um instrumento para 

outro com naturalidade. O extrato de nota de campo, a seguir, descreve um desses momentos:  

 
Estava assistindo e filmando a apresentação da orquestra e, mais uma vez, 
percebi que entre as músicas havia uma movimentação no palco. Já tinha 
observado isso em outras apresentações. Os integrantes da orquestra faziam 
revezamento entre os instrumentos a cada música tocada; um sai do 
cavaquinho e vai para o teclado, o do teclado vai para a percussão, alguém 
da flauta vai para o cavaquinho. Em outra música, percebia que esses 
mesmos integrantes já estavam em outro lugar, tocando outro instrumento. 
Faziam toda aquela movimentação no palco, mas em poucos minutos se 
reorganizavam e retomavam a apresentação. E isso era frequente em todas as 
apresentações que assisti. No início, não me chamou muito a atenção, mas 
depois entendi que isso acontece porque muitos deles tocam mais de um 
instrumento, e isso é praticado na orquestra (NOTA DE CAMPO, p. 2, 
08/09/2010). 

 

Acompanhar a orquestra em várias de suas apresentações foi uma experiência que me 

oportunizou descobrir, a cada dia, peculiaridades que fazem parte desse modo de ensinar 

música na escola. Como afirmou Cecília, há um planejamento que antecede as apresentações 

e nele são realizadas as definições sobre o repertório da orquestra, elemento essencial para a 

realização das apresentações.  

A dinâmica que envolve as apresentações musicais na Orquestra faz parte de um 

contínuo processo de ensino e aprendizagem de música desenvolvido na escola. A 

aprendizagem parece ocorrer no percurso da prática musical, envolvendo situações e 

momentos diversos que conduzem às apresentações.  

O fato de os integrantes da orquestra tocarem vários instrumentos é um dos sinais que 

evidenciam que, nesse processo de ensino, a experiência com música parece desdobrar-se em 
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torno de um conhecimento não restrito à execução de um instrumento, mas à ação de fazer 

música coletivamente, independente do instrumento utilizado. O que está sendo valorizado é o 

fazer musical, não a formação específica em um instrumento, o que indica o modo de 

operacionalizar o ensino desenvolvido na orquestra. Transitar entre os diferentes instrumentos 

parece algo comum entre os integrantes, de modo que a especificidade do recurso sonoro 

utilizado parece não ser o mais importante nesse processo de tocar e de fazer música, embora 

possuam suas preferências por determinados instrumentos.  

Aprender a tocar mais de um instrumento pode também ser uma das necessidades do 

grupo para viabilização de seu funcionamento artístico, tendo em vista a diversidade de locais 

e frequência das apresentações.   

4.2.2. A operacionalização das apresentações 

No que concerne à realização de uma apresentação, a escola tem a função de viabilizar 

e organizar toda a estrutura escolar para que as apresentações aconteçam. A orquestra fica 

responsável pela organização interna, ou seja, por tudo que se refere especificamente ao 

grupo: arrumar, transportar e montar instrumentos e equipamentos. Já as escolhas de 

repertório e figurino, bem como outras tomadas de decisões, fazem parte de uma organização 

prévia e, normalmente, estão a cargo da professora Cecília. 

Assim, para que tudo funcione em uma apresentação da orquestra, há uma sistemática 

organização de tarefas que também é compartilhada entre os integrantes. Conforme explica 

Cecília: “isso também faz parte da vida da orquestra [...]. A gente tem equipes dentro da 

orquestra encarregadas de coisas diferenciadas. Eu tenho um grupo de meninas que sempre 

auxilia na questão do figurino, então, a gente vai criando frentes de trabalho que são 

constituídas na necessidade” (CECÍLIA, p. 30, 16/11/2010).   

Após as decisões prévias, no tocante às apresentações, havia ainda toda uma 

organização para as saídas da escola, conforme descrevo em um dos extratos de notas de 

campo: 
 
Quando Cecília chegou, alguns dos integrantes estavam na sala e ela já foi 
chamando-os para olhar a lista que ela havia trazido com as devidas funções 
de cada um – ela sistematizou as funções de transporte dos equipamentos e 
materiais, cada integrante ficou responsável por algum material durante todo 
o trajeto de ida e volta. Assim, cada aluno pegou seu material e foi para o 
ônibus. Cecília ia ajudando a conferir se tudo havia sido pego corretamente. 
A estratégia parece ter funcionado bem, e ninguém ficou sobrecarregado 
(NOTA DE CAMPO, p. 1, 08/09/2010). 
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 O trecho de nota de campo permite perceber que há um engajamento geral por parte 

dos integrantes da orquestra para que as apresentações aconteçam. Eles organizam, carregam, 

montam tudo, verificam seus equipamentos. São cuidadores e promotores daquilo de que 

participam, e suas funções vão além do ato de tocar. Cecília distribui tarefas para cada um dos 

integrantes, e todos cumprem o que lhes foi demandado (ver lista de tarefas no anexo 3). 

Pelo que foi possível verificar ao observar a lista de tarefas, sua elaboração não 

consistiu em uma distribuição aleatória de funções, mas foi feita conforme as possibilidades 

individuais de cada integrante. Um violoncelista, por exemplo, tinha a atribuição de carregar 

um material menor, haja vista o tamanho do seu instrumento. Os rapazes maiores, a cada 

apresentação, revezavam-se no transporte dos equipamentos mais pesados, conforme a 

distribuição na lista referente ao dia da apresentação. Com a elaboração dessa lista de funções, 

todos os integrantes necessariamente teriam que colaborar, não havendo possibilidade de 

eximir-se e, assim, sobrecarregar outro colega.  

No tocante ao ensino, essa lista com atribuição de funções pode ser um ponto 

importante para reflexão ao revelar que a formação propiciada pela orquestra aos seus 

integrantes procura incluir outros aspectos que contribuam para o funcionamento do grupo. 

Para que consigam chegar às apresentações, é necessário que aprendam a trabalhar 

cooperativamente, compartilhando atribuições e responsabilidades que garantam a viabilidade 

e qualidade de suas apresentações. Esse tipo de conduta ou comportamento construído dentro 

da orquestra, embora pareça estabelecer-se em função do funcionamento e da permanência 

dos integrantes na orquestra, poderá transcender as fronteiras do próprio grupo. Será nas 

situações de convívio social externas à escola que essa aprendizagem irá ser colocada em 

prática. Assim, serão nessas situações, que, sem listas ou obrigações, os integrantes poderão 

demonstrar que algumas aprendizagens adquiridas na orquestra podem deixar de ser apenas 

uma obrigação, mas tornar-se um modo de agir e se comportar incorporado a suas ações em 

demais contextos. 

Do mesmo modo, as situações de convívio e o envolvimento coletivo proporcionadas 

pela orquestra, como evidenciado no relato do espetáculo, favorecem o coletivismo e a 

solidariedade entre os participantes, que colaboram mutuamente entre si em direção a um 

interesse comum.    
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      Figura 8 – Saída para apresentação 

 

Nesse processo experienciado na orquestra, valores vão sendo incorporados ao 

trabalho desenvolvido, influenciando atitudes e comportamentos. Na sua operacionalização, 

que envolve um processo com culminância em um resultado artístico, todo o conhecimento 

parece estar integrado e calcado na experiência vivida pelos integrantes dentro da orquestra.  

Conforme explicitado por Faria Filho (1998), valores, assim como comportamentos e 

atitudes, são articulados e construídos culturalmente na escola. Para tanto, algumas vezes, há a 

necessidade de estratégias que orientem os indivíduos nessa construção. A lista de funções 

elaborada por Cecília parece ter sido elaborada nessa perspectiva, como um recurso orientador 

de ações e comportamentos dos integrantes na orquestra, no intuito de possibilitar e garantir o 

funcionamento da atividade de que participam. O estímulo ao coletivo, nesse caso, se 

configura na sistematização das responsabilidades e obrigações, não dando margem a 

comportamentos individualistas no âmbito da orquestra. Essas conclusões assemelham-se aos 

resultados de Silva (2010), que verificou que a prática musical em um grupo foi construída 

conjuntamente a partir de uma integração coletiva que levou a valores orientadores das ações 

dos músicos, no tocante ao compromisso, cooperação e solidariedade.  

 É por isso que cada integrante parecia saber exatamente o que fazer. Na chegada ao 

local eles colocavam o equipamento em um lugar específico ou o entregavam a outros 

integrantes, que já estavam incumbidos de montar e arrumar aquele material em seu lugar. 

Acerca do equipamento de som para essas apresentações, “quem instala e opera são os 

próprios alunos que naturalmente se disponibilizaram para fazer. [...] Tem quatro alunos que, 

chegando ao local, eles instalam tudo” (CECÍLIA, p. 29,16/11/2010). Ao final, cada um 
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pegava novamente seu material ou equipamento, guardava no ônibus e, ao chegar à escola, o 

entregava à Cecília, que ia dando baixa na lista conforme o recebimento.  

Essas atribuições são inerentes ao trabalho desenvolvido na orquestra, e as pessoas que 

dela participam parecem se adequar a essas sistematizações como parte do processo no qual 

estão inseridos. Não adequar-se a esse processo talvez implique em não participar da 

orquestra. De qualquer modo, o que é possível perceber é que as responsabilidades, 

inicialmente consideradas uma obrigação, tornam-se gradativamente uma ação voluntária para 

os integrantes, por passarem a compreender que a orquestra é algo que pertence a eles. Isso 

faz com que essas atividades assumam um novo sentido. 

Assim são as saídas para as apresentações da Orquestra Villa-Lobos, uma sucessão 

constante de momentos nos quais tanto responsabilidades como coletividade e cooperação são 

compartilhadas em função de um mesmo propósito, que é garantir a realização de seus 

espetáculos e demais apresentações. Essas atribuições estão relacionadas à prática musical 

desenvolvida na escola, em que o engajamento coletivo, ou o “paradigma coletivo”, como 

propõe Kleber (2006), torna-se um dos elementos preponderantes. As atribuições aos 

integrantes da orquestra também têm relação com a intenção formativa da professora, que, 

como professora da escola de educação básica, parece manter uma preocupação com o 

processo de formação integral dos indivíduos e seus resultados devem estar relacionados e 

comprometidos com esse processo formativo, independentemente da ação desenvolvida. Para 

tanto, são necessárias normas e o estabelecimento de determinadas condutas.  

O repertório também é um dos princípios que orientam a prática coletiva da 

orquestra, que, pensada como grupo artístico, tem no repertório o eixo para a construção de 

seu processo de ensino e de aprendizagem, sendo, assim, o ponto de partida e chegada desse 

processo. 

4.3. O REPERTÓRIO COMO PONTO DE PARTIDA E CHEGADA DOS 
PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM MUSICAL 

 A orquestra possui uma variedade de repertório que possibilita selecionar as músicas 

de acordo com as necessidades específicas do grupo ou da apresentação solicitada. Isso torna 

possível, também, a rearticulação das músicas já selecionadas, em caso de alguma 

impossibilidade. Conforme afirmou Cecília (p. 58, 13/12/2010), o repertório do dia a dia da 

orquestra é composto por 86 músicas, o que faz com que o remanejamento seja viável.  
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Nesse processo de remanejamento, os integrantes participam das escolhas, sugerindo e 

indicando as músicas que deverão compor o repertório. No início do ano letivo de 2011, foi 

realizada uma votação para escolha do repertório que seria tocado no decorrer do ano. 

Fizeram um levantamento de todas as músicas que compõem o repertório e realizaram uma 

votação. As mais votadas permaneceram e foram executadas durante o ano de 2011, nas 

apresentações do dia a dia. Para o espetáculo de final de ano, as escolhas se dão de modo 

diferente, visto que o repertório começa a ser selecionado no início do ano, e as decisões 

finais são tomadas com meses de antecedência para que haja tempo para a elaboração dos 

arranjos e preparação desse repertório. Desse processo, participam Cecília e professores das 

oficinas de instrumento. 

Conforme pude perceber no decorrer de minhas observações, era comum haver 

participação dos integrantes nas escolhas do repertório das apresentações semanais, no 

entanto, não consegui observar esse tipo de participação no repertório que seria executado nas 

apresentações de grande porte, como os espetáculos anuais. A participação dos integrantes 

restringia-se à escolha de músicas que já faziam parte do repertório da orquestra, não do 

processo que as levou a fazer parte dele. Leandro, violoncelista na orquestra, ao relatar sobre 

a escolha do repertório e demais decisões relacionadas ao espetáculo, explicou:  

 
É a “sora” [professora] Cecília, ela que decide com a ajuda de alguns 
professores. Ela só traz opções pra gente. A gente não participa, tipo, no 
modo que vai ser o espetáculo, das músicas que vão ser tocadas no 
espetáculo, isso é tudo decidido [por ela e] pelos professores, dependendo da 
proposta do espetáculo (LEANDRO, p. 7, 04/11/2011).   

 

Nesse processo há certa semelhança entre o trabalho do grupo e o de uma orquestra 

profissional, como evidencia a fala de Leandro. Mas a Orquestra Villa-Lobos é uma orquestra 

escolar e, portanto, se, por um lado, Cecília, como regente, é quem parece possuir o poder de 

escolha e decisão sobre o repertório executado, por outro, essa escolha está relacionada com a 

intencionalidade educativa de Cecília, como professora da escola. A função e as intenções de 

Cecília como professora parecem sobrepor-se ao seu status de regente, devido aos propósitos 

formativos que fazem parte do contexto escolar. Como pode ser percebido na fala de Leandro, 

Cecília não é chamada de regente ou maestrina, mas de “sora”, e assim também ocorre com os 

demais integrantes. A própria Cecília afirma que, em meio às várias atribuições que lhe são 

conferidas no projeto, sua principal função é a de professora, e, para ela, os integrantes são 

alunos da orquestra. Em suas palavras: 
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Hoje a minha função continua sendo de professora porque eu tenho 42 
alunos diretamente vinculados a mim, que são os alunos da orquestra. Eu 
tenho acompanhamento individualizado de cada um deles, eu tenho contato 
direto com as famílias de cada um deles. Então, eu cumpro uma função 
pedagógica fundamental, mas a minha função hoje, direto com eles, é como 
professora, sim (CECÍLIA, p. 15-16,16/11/2010). 

 

O número de músicas que compõem o repertório da orquestra tende a aumentar a 

cada ano, à medida que novos arranjos vão sendo criados para as pequenas apresentações ou 

para compor o espetáculo final. Os arranjos são elaborados pela professora Cecília e por mais 

cinco professores que compõem o quadro de pessoal do projeto, além dos arranjadores 

convidados, que eventualmente participam do trabalho.  O Quadro 2 registra o repertório da 

orquestra, com seus respectivos compositores e arranjadores, selecionado e votado pelos 

integrantes no início do ano letivo de 2011: 

 
Quadro 2 

 
Repertório da Orquestra (início ano letivo de 2011) 

REPERTÓRIO DA ORQUESTRA – 2011 
Nº MÚSICA COMPOSITOR ARRANJO 
01 Adiós Nonino Astor Piazzolla Cecília Silveira 
02 Aleluia Haendel Cecília Silveira (adap.) 
03 Amigo Punk Marcelo Birck/Frank Jorge Cecília Silveira 
04 Aquarela do Brasil Ari Barroso Vladimir Soares e 

Alexsandra dos Santos 
05 Age of Aquarius (Let the 

Sunshine) 
James Rado/Gerome Ragni/Galt 
MacDermot 

Cecília Silveira 

06 Ave Maria Charles Gounod Cecília Silveira 
07 Bacchianas Brasileiras nº 5 (ária) Heitor Villa-Lobos Cecília Silveira 
08 Berimbau Baden Powell/Vinícius de Morais Cecília Silveira 
09 Bola de meia, bola de gude Milton Nascimento/Fernando Brant Cecília Silveira 
10 Brasil Pandeiro Assis Valente Cecília Silveira 
11 Brasileirinho Waldir Azevedo Vladimir Soares 
12 Canto Alegretense Euclides Fagundes Filho Cecília Silveira 
13 Cais Milton Nascimento/Ronaldo Bastos Cecília Silveira 
14 Carinhoso Pixinguinha/João de Barro Cecília Silveira 
15 Com a Perna no Mundo Gonzaguinha Cecília Silveira 
16 Como é grande o meu amor por 

você 
Roberto Carlos/Erasmo Carlos Cecília Silveira 

17 Criar Carlinhos Hartlieb Beto Chedid 
18 Dancing Queen Benny Anderson/Stig Anderson/ 

Björn Ulvaeus 
Cecília Silveira 

19 Eleonor Rigby John Lennon/Paul McCartney Leonardo Boff 
20 Estrela, estrela Vitor Ramil Cecília Silveira 
21 Folia de Reis Don Salvador Leonardo Boff 
22 Happy Christmas John Lennon/Yoko Ono Cecília Silveira 
23 Hino Nacional Brasileiro Francisco Manuel da Silva Cecília Silveira (adap.) 
24 Hino RGS Joaquin José de Mendanha Cecília Silveira (adap.) 
25 Horizontes Flávio Bicca Rocha Cecília Silveira 
26 How deep is your Love Bee Gees Leonardo Boff 
27 Imagine John Lennon/Yoko Ono Cecília Silveira 
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28 Isn’t she lovely Stevie Wonder Leonardo Boff 
29 I want you back Jackson Five Leonardo Boff 
30 Isso aqui o que é? Ari Barroso Cecília Silveira/ Marcus 

Lopes 
31 Jingles Bells anônimo Cecília Silveira 
32 João e Maria Chico Buarque/Sivuca Cecília Silveira 
33 Juízo Final Nelson Cavaquinho Beto Chedid 
34 Kanon J. Pachelbel Cecília Silveira (adap.) 
35 Kid cavaquinho João Bosco/Aldir Blanc Cecília Silveira 
36 Marcha Turca W. A. Mozart Vladimir Soares (adap.) 
37 Maria, Maria Milton Nascimento/Fernando Blant Cecília Silveira 
38 Mas que nada Jorge Ben Cecília Silveira 
39 Melodia Sentimental Heitor Villa-Lobos Cecília Silveira 
40 Nascente Flavio Venturine/Murilo Antunes Cecília Silveira 
41 Não deixe o samba morrer Edson Conceição/Aluísio Cecília Silveira 
42 Noite Feliz Franz Gruber Cecília Silveira 
43 Noites Cariocas Jacob do Bandolin José Augusto Netto/ 

Vladimir Soares 
44 Nunca pare de sonhar Gonzaguinha Cecília Silveira 
45 O Fantasma da Ópera Andrew LloydWebber/Charles Hart Cecília Silveira 
46 O que é, o que é? Gonzaguinha Cecília Silveira/ Vladimir 

Soares 
47 O Trenzinho do Caipira Heitor Villa-Lobos Cecília Silveira/ Vladimir 

Soares 
48 Olhos Coloridos Macau Cecília Silveira/ Beto Chedid 
49 Oração de São Francisco de Assis anônimo Cecília Silveira/ Leandro 

Maia 
50 Paciência Lenine/Dudu Falcão Cecília Silveira 
51 Parabéns a você anônimo Cecília Silveira 
52 Pipoca Moderna Mestre Ambrósio Leonardo Boff 
53 Planeta Sonho Flávio Venturini Cecília Silveira 
54 Porto Alegre é demais José Fogaça Cecília Silveira 
55 Preciso me encontrar Candeia Cecília Silveira/ Beto Chedid 
56 Saudosa Maloca Adoniran Barbosa Cecília Silveira/ Beto Chedid 
57 Se você jurar Ismael Silva/Nílton Bastos/ 

Francisco Alves 
Cecília Silveira 

58 Something George Harrison Leonardo Boff 
59 Tico-tico no fubá Zequinha de Abreu Vladimir Soares 
60 Trem das Onze Adoniran Barbosa Cecília Silveira 
61 Uma Vida Dom Salvador Leonardo Boff 
62 Vem prá cá Serginho Moah/Léo H./ Pezão Cecília Silveira 
63 Vira Virou Kleiton/ Kledir Cecília Silveira 
64 Vou Deixar Samuel Rosa/Chico Amaral Cecília Silveira 
65 Yesterday John Lennon/Paul McCartney Cecília Silveira 

 

As músicas que compõem o repertório chamam a atenção por seus estilos diversos, 

que mesclam o choro da década de 30 a 50, a exemplo das composições: Tico-tico no fubá, 

Brasileirinho e Noites Cariocas, com os sambas Isso aqui o que é? (1942), Trem das Onze 

(1964), Saudosa Maloca (1955) e Se Você Jurar (1975). Contemplam, também, a música 

internacional dos anos 60 e 70, com Beatles, Bee Gees e ABBA, além de outras composições 

da música brasileira popular que data das duas últimas décadas e música erudita.  
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O repertório acima listado, resultado de uma seleção entre os integrantes da orquestra 

e Cecília, foi escolhido entre músicas que já faziam parte do repertório. O quadro 3 mostra as 

músicas adicionadas ao repertório da orquestra no decorrer do ano de 2011 e durante o ano de 

2012, preparadas para os espetáculos Relicário e Retrato urbano, respectivamente.    

Quadro 3 
 

Repertório da Orquestra (decorrer de 2011 e 2012) 
REPERTÓRIO DA ORQUESTRA – 2011 e 2012 

Nº MÚSICA COMPOSITOR ARRANJO 
66 A Deusa dos Orixás Clara Nunes Beto Chedid 
67 Andar com fé Gilberto Gil Beto Chedid 
68 A cidade ideal Luis Henrique Bacalov/Chico Buarque LeonardoBoff 
69 Bandeira do divino Ivan Lins LeonardoBoff/Douglas 

Gutjahr 
70 Brasileirinho (outro arranjo) Waldir Azevedo José Augusto Netto 
71 Cajuína Caetano Veloso Beto Chedid 
72 Deus lhe pague Chico Buarque LeonardoBoff 
73 Encontros e despedidas Milton Nascimento/Fernando Brant LeonardoBoff 
74 God only knows Brian Wilson LeonardoBoff 
75 La valse D’Amelie Yann Tiersen LeonardoBoff 
76 Libertango Astor Piazzolla LeonardoBoff 
77 Minha Alma (A paz que eu 

não quero) 
Marcelo Yuka Beto Chedid 

78 Melodia sentimental Heitor Villa-Lobos Cecília Silveira/Douglas 
Gutjahr 

79 O sol nascerá Cartola e Elton Medeiros Beto Chedid 
80 Romaria Renato Teixeira Beto Chedid 
81 Sinal Fechado Paulinho da Viola Beto Chedid (Adap.) 
82 Someone Like you Adele/Dan Wilson LeonardoBoff 
83 The long and winding road John Lennon/Paul McCartney LeonardoBoff 
84 Todos estão surdos Erasmo Carlos/Roberto Carlos LeonardoBoff 
85 You are the sunshine of my 

life 
Stevie Wonder LeonardoBoff 

86 We can work it out John Lennon/Paul McCartney LeonardoBoff 
 

Embora os integrantes demonstrem envolvimento com esse repertório, os dados 

evidenciam que eles passaram a conhecer a maioria dessas músicas na orquestra. Sobre esse 

aspecto, Leandro afirma que Eleonor Rigby, dos Beatles, era a única música que conhecia 

antes de entrar na orquestra (LEANDRO, p. 15, 04/11/2011). Já Alexsander diz o seguinte: 
 
Não conhecia a maioria das músicas que a gente toca na orquestra, passei a 
gostar delas depois que eu entrei para a orquestra. Mas, assim, o ano passado 
a gente tocou a música da Clara Nunes, eu já conhecia, porque tem um 
vizinho lá da minha vó que passa o dia inteiro ouvindo Clara Nunes, aí eu 
sempre ouvia. Achava muito bom (ALEXSANDER. p. 13, 30/10/2011). 

 

 Nessa mesma direção, Eriadny, violoncelista da orquestra descreve: 
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Não fazia nem ideia que existia Steave Wonder, essas coisas assim. John 
Lennon, eu ouvia falar, mas, tipo, ah! Essa musiquinha aí, nada a ver. Eu 
pensava: nunca que eu vou cantar uma música dessas. E com a orquestra tu 
vai vendo que, bah! São músicas bonitas, sabe? Músicas de verdade, não é 
que nem agora que qualquer batidinha é música, tu percebe que tem uma 
harmonia, tem uma melodia, e eu acho o repertório muito variado e muito 
rico em [...] detalhes. Que na orquestra a gente não segue só um tipo de [...] 
música, a gente faz vários tipos. Isso é muito bom! (ERIADNY, p. 12, 
30/11/2011) 

 

Eriadny parece passar a hierarquizar o repertório, o que ouvia ou conhecia antes de 

ingressar no projeto passa a ser desconsiderado em detrimento à “música de verdade” tocada 

na orquestra. Nessa hierarquização, Eriadny passa a gostar de algo que não gostava e a 

desvalorizar o que gostava antes de participar do grupo.  

Assim, o repertório não parte dos integrantes, mas passa a fazer sentido para eles 

porque os leva ao domínio dos procedimentos necessários para o fazer musical. Nesse caso, 

esse sentido é construído não em função do repertório em si, mas da ação de estar fazendo 

música, como evidencia a fala de Leandro: 

 
Eu não gosto tanto das músicas da orquestra, que eu não sou muito chegado 
em samba e música popular. Essas músicas mais populares, assim, não me 
chamam muito atenção. [O que atrai] é o fato de estar fazendo música, que 
tu tocar música é diferente de tu tá escutando música (LEANDRO, p. 15-16, 
01/11/2011). 

 

O gostar de tocar, aspecto que se destacou na fala de Leandro, pode, também, ser um 

elemento fundamental na compreensão do ensino na orquestra e na construção do sentido 

daquilo que está sendo aprendido. Conforme relatou Leandro, o importante é estar fazendo 

música, porque tocar é melhor que apenas escutar música (LEANDRO, p. 16, 04/11/2011). 

Para ele, parece não importar o que irá tocar, mas, sim, o fato de saber tocar. A identificação, 

nesse caso, não é com o repertório, mas com o ser músico, ser artista, apresentar-se para 

outras pessoas e tocar seu instrumento, ou seja, é uma relação construída a partir da relação 

com o outro e pautada na experiência artística. Nesse caso, o foco do ensino está centrado no 

repertório, mas o da aprendizagem na ação de tocar e fazer música. Nas palavras do 

entrevistado: 
 
É que nem um poeta, ele pega, vai lá, faz a poesia dele, aí ele não vai fazer a 
poesia dele só pra ele, ele quer fazer a poesia dele pra que outras pessoas 
leiam e achem legal ou bacana o que ele tá fazendo, entendeu? Aí, quando tu 
vê aquilo, tu vê que o que tu tá fazendo vale a pena fazer, porque tu traz 
alegria pras outras pessoas (LEANDRO, p. 21, 04/11/2011). 
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Nessa mesma direção está a fala de Alexsander: 

 

Sabe, eu gosto de tocar e ver que as pessoas sentiram o que eu gostaria de 
passar a elas através da música que eu tava tocando. Eu sempre gosto de 
contar isso: teve um espetáculo, no espetáculo Vida [espetáculo anual 
realizado no ano de 2009]. [O espetáculo foi à noite], aí, no outro dia, depois 
que aconteceu o espetáculo, eu fui pra aula. A funcionária que fazia os 
lanches na escola, onde eu estudava, tinha ido nos assistir. Aí, ela chegou lá 
na sala e falou assim: “gente, ontem eu fui assistir uma orquestra 
maravilhosa, onde um dos colegas de vocês faz parte”, não sei o que...Aí, ela 
pegou e veio me abraçar e chorou, chorou, chorou. Disse que foi 
maravilhoso e que aquilo fez ela lembrar de tempos atrás, e que ela sentia 
saudade. E, assim, ela chorava me abraçando! Foi muito bom, foi muito 
bom. Ah, depois eu vi, assim, bah! Realmente vale a pena fazer tudo que a 
gente faz (ALEXSANDER, p. 19, 30/10/2011). 

 

Para Leandro e Alexsander, o gostar de tocar e sentir que o que eles estão fazendo 

“vale a pena” estão associados à percepção dos resultados obtidos. Leandro e Alexsander 

conseguem ver o resultado daquilo que estão fazendo, do mesmo modo que Alexsander e 

Eriadny perceberam que também aprenderam coisas novas, como aparece novamente nas 

falas de Eriadny a seguir:  

 
Bah! É muito bom, porque tu percebe que os instrumentos que não tem nada 
a ver, que é, bem dizê, violino não tem nada a ver com flauta doce, e 
violoncelo não tem nada a ver com percussão e cavaquinho, e tu vê que, 
juntando isso, tu consegue fazer música boa e com harmonia, entendeu? 
(ERIADNY, p. 18, 30/11/2011).  

 

Bah! Eu aprendo o quanto o instrumento, um simples pedaço de plástico, 
bem dizê, mas tu pode fazer uma coisa que tu nunca pensou que ia fazer, 
pode fazer notas ligadas, staccato, pode fazer uma parte mais rápido. O 
sopro, tu tem que seguir, às vezes, tocar cinco compassos sem respirar, é 
uma coisa inédita, sabe, que eu achei que não tinha como (ERIADNY, p. 18, 
30/11/2011). 

  

 A orquestra configura-se como a porta de acesso a novos conhecimentos, e os 

integrantes demonstram querer que seja dessa forma. Em alguns casos, é o próprio repertório 

da orquestra que desperta o interesse de entrar para o grupo e aprender a tocar, como 

evidenciado na fala de Leandro:  

 

Eu entrei na orquestra porque eu queria aprender uma música que eles 
tocavam, era o Abre Alas. Aí, eu entrei na flauta porque eu queria aprender 
aquela música [...]. Eu ouvi a orquestra tocar [essa música], eu achei legal, 
bacana, aí, eu: bah! Eu queria aprender aquela música. Daí, no ano seguinte 
eu entrei na flauta (LEANDRO, p. 1-2, 04/11/2011). 
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 Talvez seja também por aprender algo novo que participar da orquestra torna-se 

motivo de orgulho, como assim ilustra a fala a seguir: “Ah, é bom que a gente sente que 

conseguiu chegar aonde a gente queria [...], tu sente um orgulho, assim. Aí tu vê que consegue 

fazer um monte de coisas mais [...], de tá sabendo fazer uma coisa diferente das outras 

pessoas” (STEPHANIE, p. 3). A fala de Stephanie também evidencia que a orquestra é ponte 

para experiências musicais que não seriam oportunizadas se não pela própria orquestra. Além 

disso, mostra que ela se sente competente para aprender e realizar algo que não sabia. Assim, 

o esforço e empenho de Stephanie não aparecem desvinculados de seu orgulho em ver as 

possibilidades daquilo que aprende ao participar da orquestra: 

 
Bah, assim, é uma coisa diferente, que a gente não tá em casa, assim, a gente 
podia estar em casa vendo uma televisão, fazendo outra coisa, mas a gente 
vem, a gente tá lá fazendo uma coisa diferente, então a gente se sente meio 
que um orgulho de tá sabendo fazer uma coisa diferente das outras pessoas 
(STEPHANIE, p. 3, 04/11/2011) . 

 

A música, para Stephanie, parece se tornar um meio de acesso a atividades que não 

fazem parte de seu meio de convivência, colocando-a em uma posição diferenciada. Do 

mesmo modo, Eriadny se orgulha ao reconhecer que conseguiu entrar para a orquestra após 

seu empenho e dedicação. Em suas palavras: “tipo, tá pensando que muito tempo tu não ia 

conseguir entrar na orquestra, aí, quando vê, tu tá ali tocando com a orquestra. Bah! É, tipo, é 

um orgulho, bem dizê, né? Que tu vê que o teu esforço valeu a pena” (ERIADNY, p.3, 

30/11/2011).  Eriadny explica ainda que, embora não conhecesse as músicas que compunham 

o repertório da orquestra, o seu interesse em ingressar no grupo despertou quando ela assistiu 

a orquestra tocar. Na época, percebeu que também podia aprender a tocar e, desde então, 

conforme seus relatos, não poupou esforços para conseguir ingressar na orquestra.  

 Essa sensação de orgulho e de sentir-se capar de realizar e aprender algo pode 

mobilizar o indivíduo a novas expectativas, como a de superar suas limitações. Nessa direção, 

Stephanie, ao perceber que pode e é capaz de fazer coisas diferentes, mobiliza seus esforços 

na perspectiva de se superar a cada dia. De acordo com sua fala: “eu entrei pra orquestra, 

comecei a me esforçar mais porque eu queria, eu vi que eu tinha que aprender aquela coisa, e 

vi que tinha que me esforçar muito mais praquilo” (STEPHANIE, p. 8, 04/11/2011).  

 Esse esforço não está restrito apenas a dar conta do repertório da orquestra, haja vista 

que, entre os novos conhecimentos propiciados pelo grupo, estão aqueles relacionados à 

socialização e à prática coletiva.  Segundo Leandro:  
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Na orquestra, além de tu aprender a fazer música, que é uma coisa que tu 
pode levar pra tua vida toda, por mais que tu não seja músico profissional, 
assim, sabe, tu aprende também a ter convivência, a convivência com 
pessoas diferentes, a te relacionar no ambiente, e tu aprende a ter 
compromisso (LEANDRO, p.13, 04/11/2011). 

 

Os integrantes demonstram mudanças de comportamento em função da orquestra, 

como forma de manterem-se acolhidos e inseridos no grupo, e evidenciam que entendem sua 

capacidade de aprender, como mostra a fala de Eguivaldo: 
 
Praticamente, [a convivência com o grupo] me mudou, porque eu era um [...] 
capetinha, mesmo. No colégio, subia em cima do telhado, tocava pedra, fazia 
um monte de coisa (risos), tirava nota ruim no colégio. Depois que eu entrei, 
comecei a prestar atenção nas aulas, comecei a gostar do que eu tava fazendo 
ali, daí, eu vi que as coisas eram diferente, que o que eu fazia não era a 
melhor saída (EGUIVALDO, p. 15, 04/11/2011). 

 

Eguivaldo aponta ter mudado seu comportamento por perceber que, inserido na 

orquestra, ele poderia aprender música, conviver com os demais colegas e compartilhar 

experiências propiciadas pelo grupo. Porém, não lhe seria permitido permanecer na orquestra 

e conviver em grupo sem que mudasse seu comportamento. Nesse sentido, é na 

interdependência entre a prática coletiva e condutas que o ensino na orquestra parece 

desenvolver-se. Esses aspectos relacionados à convivência, socialização e conduta parecem 

ser comuns, também, entre os trabalhos revisados sobre grupos instrumentais, o que pode 

indicar uma possível relação entre esses aspectos e a prática musical em conjunto.  

Essas experiências vivenciadas na orquestra não estão desvinculadas do repertório 

trabalhado. De acordo com as falas, foi a partir da prática musical na orquestra, com o 

repertório selecionado por Cecília, que os integrantes começaram a expandir seus 

conhecimentos e transpô-los também para fora da escola, como pode ser percebido na fala de 

Leandro: “É legal, assim, tipo, pensa só: tu olha, escuta aquela música no rádio, aí tu poder 

tocar aquela música, assim, não só escutar, saber que tu pode fazer aquilo também” 

(LEANDRO, p. 3, 04/11/2011). 

 A expansão do conhecimento musical dos integrantes é claramente percebida através 

do trabalho desenvolvido na orquestra; o que os dados evidenciam é que há interesse desses 

alunos em aprender coisas que ainda não conhecem. Nessa perspectiva, a escola parece 

configurar-se como um local ao qual os indivíduos vão com o intuito e expectativa de 

aprender coisas diferentes daquelas que aprendem fora dela, como no caso de Eriadny, que 
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afirmou ter aprendido coisas que nunca havia visto na vida. Trabalhar com conhecimentos e 

habilidades que o aluno ainda não tem, dando a ele a possibilidade de expandir seu 

conhecimento, é um dos objetivos da orquestra, que pode ser comprovado no dia a dia do 

trabalho realizado no grupo.   

Nesse caso, o repertório, em si, passa a ser o menos importante dentro do processo de 

ensino na orquestra. O integrante parece sentir-se protagonista de algo que por ele é produzido 

e que se torna reconhecido; por isso, para ele, o que importa é entrar em contato com o 

conhecimento e com o outro pelo que ele faz.  

Se, para os integrantes, o mais importante é fazer música, independentemente do que é 

tocado, para Cecília, o repertório é considerado a espinha dorsal do trabalho. É através dessa 

relação direta com o fazer musical, mediada pelo repertório, que o conhecimento na orquestra 

vai sendo construído. Nesse sentido, o repertório, entendido como eixo do trabalho, torna-se o 

ponto de partida e de chegada dos processos de ensino e de aprendizagem musical na 

orquestra, evidenciando o como e o que é ensinado nessa prática de fazer música em grupo.  

A centralização na escolha do repertório está relacionada às intenções de formação 

musical da professora, que parece direcionar-se para a expansão do conhecimento musical dos 

integrantes a partir do repertório. Cecília tem claras suas intenções ao escolher cada música do 

repertório e justifica suas escolhas. Conforme explica: 

 

Acho que o professor tem sim essa função muito importante de ampliar o 
horizonte musical [do aluno], porque é desse horizonte musical ampliado 
que ele vai passar a ter outra dimensão da música, como a crítica, inclusive. 
Como conhecedor, ele vai trabalhar na prática um repertório mais vasto e vai 
se identificar com muito mais coisas, que, digamos, na sua vida, no seu 
círculo de convivência, até então, ele não teria tido essa oportunidade. Então, 
acho que a prática musical na escola tá muito vinculada com essa questão de 
repertório (CECÍLIA, p. 3-4, 16/11/2010). 

 

Há, por parte de Cecília, a intenção de ampliar o conhecimento musical dos alunos, e 

o repertório é a forma que ela encontra para propiciar acesso a algo diferente do que já faz 

parte da vida dos integrantes da orquestra. Como espinha dorsal, o repertório também está 

atrelado às necessidades artísticas do grupo, “a gente sempre tá trabalhando, nessas 

necessidades, de dar conta desse repertório” (CECÍLIA, p. 57, 13/12/2010). Esse status 

atribuído ao repertório está também relacionado à proposta da orquestra de apresentar-se. 

Deixá-lo pronto para as apresentações é uma meta e a orquestra necessariamente precisa dar 

conta disso. 
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4.3.1. A busca de “qualidade musical” 

 Pelo que foi possível verificar entre as falas dos entrevistados e durante as 

observações, há um cuidado e uma preocupação com a preparação do repertório e com a 

qualidade de sua execução durante as apresentações. A fala da vice-diretora da escola (gestão 

2008 a 2010) ressalta isso, ao destacar que há certa admiração por parte de algumas pessoas 

que assistem a orquestra: 

 

As pessoas, quando vão ver a orquestra, vão ver uma orquestra de escola, 
entre aspas, e sempre se impressionam com a qualidade musical, que é uma 
coisa difícil de juntar. [...] Mesmo que não tivesse toda essa qualidade, seria 
válida pelo trabalho que é feito com as famílias, com todo o restante, mas, 
além disso, tem uma qualidade musical excelente. Então, isso impressiona e 
valoriza. É uma escola municipal, não é uma escola privada. Não, é uma 
escola municipal que faz um trabalho com uma professora que é paga por 
essa rede municipal, que tem sessenta horas pra isso, e faz um trabalho com 
os alunos da rede municipal. Eu acho que só isso valoriza toda a rede, e, é 
claro, a escola, mais ainda, mas valoriza toda a rede. São poucos lugares que 
têm um trabalho com tanta qualidade, independente do espaço, privado ou 
público, e, sendo público, eu acho fantástico (CARLA, p. 5, 29/11/2010).  

 

Na perspectiva da professora Cecília, “esta intencionalidade sempre existiu no projeto: 

que se faça música bem feita e música com sentido, com significado pro aluno que a faz” 

(CECÍLIA, p. 4, 12/04/2010). As falas de Cecília e de Carla indicam que a orquestra e suas 

ações são geradoras de significados tanto para quem as produz, quanto para quem a observa. 

Os sentidos e significados descritos por Cecília, possivelmente, não são algo pronto, mas 

construído a partir da prática e da relação do indivíduo com a música. Do mesmo modo, para 

o ouvinte, às vezes, o mais importante não é apenas o repertório ou o refinamento de sua 

execução, mas o que se edifica a partir da relação que ele estabelece com o fazer musical ali 

percebido.  

A “qualidade musical” da orquestra, descrita por Carla, não deve impressionar o 

público somente pelo aspecto sonoro, cuidadosamente preparado e executado, mas, também, 

pelo conjunto de aspectos agregados a ele, quais sejam: figurino, cenário, iluminação, seleção 

do repertório, disposição do grupo no palco, interação com público, entre outros aspectos que 

podem impactar o ouvinte ao ver e ouvir a orquestra tocar. Os detalhes do espetáculo anual, 

descrito no início deste capítulo, evidenciaram que em um evento musical estão envolvidos 

muitos outros elementos e aspectos além da dimensão sonora, que, em seu conjunto, fazem 

parte do processo de construção do trabalho. Esse processo, embora não visto diretamente 
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pelo público, pode ser percebido por meio de seus resultados, a partir do trabalho de formação 

desenvolvido e das ações dos próprios integrantes. 

Preparar o repertório e fazer tudo que é necessário para que aconteça uma 

apresentação exigem de Cecília, como regente e coordenadora, múltiplas funções, que deem 

conta de todo o projeto, conforme ela mesma explica: 
 
 
Eu preciso fazer com que tudo se articule, musicalmente, artisticamente, 
coletivamente. Essas coisas todas têm que acontecer, na verdade, numa 
relação muito dialógica entre tudo, inclusive de concepções artísticas. [...] 
Na orquestra mesmo, a minha função hoje é de garantir o resultado artístico 
ali, o produto, que é a questão da regência. Então, a minha função é essa, eu 
tenho que garantir isso aí, eu tenho que garantir, digamos, a melhor 
performance da orquestra, o melhor que a orquestra pode apresentar em 
termos artísticos, sou eu que tenho que garantir, é a minha função garantir 
isso. Então, tudo que precisa acontecer pra que o aluno dê conta daquele 
repertório, pra que os detalhes da produção daquele momento ali, daquele 
momento em que o resultado artístico aconteça (CECÍLIA, p. 62, 
13/12/2010). 

 
O meu trabalho é muito voltado a um calendário da orquestra de 
apresentações, de muitas apresentações a curto prazo, outras a médio prazo, 
outras a longo prazo. [...] Então, as minhas funções, hoje, na orquestra, elas 
estão direcionadas diretamente ao aluno, diretamente à questão do repertório, 
à agenda artística, no que diz respeito às questões musicais no ensaio. Mas, 
no horário em que eu não tô diretamente em apresentação e ensaio, [exerço] 
uma função de produção. Eu trabalho diretamente na produção de todos os 
espetáculos, concertos, recitais, pequenas apresentações, grandes 
apresentações que a orquestra faz, e das oficinas também. [...] Todas as 
produções artísticas eu administro e afora, também, toda a divulgação, a 
visibilidade do projeto é meu cargo. [...] O vínculo com a instituição 
parceira, de prestação de contas, de todo acompanhamento pedagógico. [...] 
Minha função dentro da orquestra também é a de captação de recurso 
(CECÍLIA, p. 53, 13/12/2010).  

  

Cecília comenta, ainda, que, para dar conta de todas essas funções e gerenciamentos, 

lhe são exigidas determinadas tomadas de decisões: “meu poder decisório é muito grande, eu 

tenho que ter muito discernimento e eu tenho que ter muito claro pra mim todo o projeto 

(CECÍLIA, p. 54, 13/12/2010). Esse acúmulo de funções faz de Cecília a principal 

responsável pela orquestra, respondendo por todas as ações e decisões referentes ao grupo e às 

demais atividades desenvolvidas por ele. 

Embora a realização das atividades da orquestra, que envolvem apresentações e 

espetáculos, seleção e preparação de repertório, apresente-se como um mecanismo complexo 

e formal, que exige toda uma sistemática, controle e normas, parece existir no grupo um 

equilíbrio entre o “fazer bem feito” (expressão utilizada por Cecília) e o prazer de estar ali, 
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fazendo música em grupo.  A vice-diretora (gestão 2008 a 2010) observou: “é uma coisa que 

eles gostam. [...] Eles curtem, tanto que eles andam com a flauta de um lado para o outro, às 

vezes, a gente diz: não é agora [hora de tocar]” (CARLA, p. 2, 29/11/2010). O gostar de tocar 

foi recorrente entre os dados, assim como o envolvimento dos integrantes com a música. Pelo 

que foi relatado em entrevistas, eles parecem fazer música a todo o momento, mesmo quando 

estão fora das atividades da orquestra. 

4.3.2. O envolvimento com a prática musical  

Durante minhas observações verifiquei que, mesmo fora dos ensaios, os integrantes da 

orquestra se mantêm envolvidos com as músicas que compõem o repertório. Esse 

envolvimento e o gostar do que tocam podem refletir na qualidade da execução e no processo 

de aprendizagem dos integrantes, como descrito na nota de campo a seguir: 

 
Cheguei à escola pouco antes do ensaio iniciar. Estranhei o silêncio, não 
estava havendo aula no turno da tarde. Apressei o passo para não entrar 
atrasada na sala. Ao abrir a porta, não encontrei Cecília, mas tinha alguns 
integrantes na sala, uns conversando, outros estudando seu instrumento. 
Perguntei se ia haver ensaio, me responderam que sim, e que estavam 
esperando a “sora” chegar. Percebi que o Eguivaldo e o Luiz estavam 
tocando juntos. Eguivaldo no piano fazendo o acompanhamento e o Luiz, os 
solos no violão. O que me chamou a atenção foi o fato de estarem tocando o 
repertório da orquestra, inclusive algumas músicas que eu ainda não os tinha 
visto tocar. Estavam utilizando a pasta do Luiz, com o repertório da 
orquestra. Ali, apenas com a melodia da flauta, eles rearranjavam as 
músicas. Estavam se divertindo com aquilo, sorriam, escolhiam uma música, 
depois outra. Algumas eu nem conhecia e tampouco lembrava o compositor. 
Fiquei ao lado observando...Tocaram Carinhoso, de Pixinguinha, Não Deixe 
o Samba Morrer, Juízo Final e outras mais. Em um determinado momento, 
Eguivaldo escolheu uma das músicas, começaram, mas logo o Luiz 
interrompeu e disse: Ah! Vamos tocar essa, eu gosto, é legal. Começaram a 
tocar, era um samba, mas eu não reconheci a música, tentei olhar o nome na 
partitura, mas não consegui enxergar. Aí, curiosa, os interrompi e perguntei: 
Que música é essa? Feitiço da Vila, me responderam. Ah, Feitiço da Vila... 
aí recordei, Feitiço da Vila, de Noel Rosa. Perguntei novamente: e vocês 
gostam? Responderam: claro! (NOTA DE CAMPO, 28/04/2011). 

 

Saí da minha observação de campo pensando sobre a situação de aprendizagem criada 

naquele momento, entendendo-a como uma extensão ou desdobramento do que é vivenciado 

pelos integrantes na orquestra. A experiência musical parece ocorrer de modo contínuo no 

grupo, ao considerar que a interação entre os integrantes e as condições de aprendizagem que 

o cercam fazem parte de um mesmo processo de ensino. O exemplo desse acontecimento 

reforça que o fazer música ultrapassa o repertório em si, pois os dois garotos estavam 
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envolvidos com o desafio de tocar, de transpor a melodia da partitura de flauta para o violão e 

de tentar fazer o acompanhamento harmônico.  

Esse tipo de situação evidencia, também, que a aprendizagem na orquestra não 

acontece apenas mediada por um professor ou pela regente da orquestra, mas entre os próprios 

integrantes através de trocas e da contínua prática de tocar junto com o colega, 

independentemente do repertório. 

Como identificado através das entrevistas - e já relatado -, as músicas que compõem o 

repertório da orquestra, em sua maioria, não eram conhecidas pelos integrantes antes de 

começarem a tocar, mas passaram a fazer parte de seu convívio cotidiano na escola, e também 

fora dela, no momento em que estabeleceram contato com essas músicas, na própria 

orquestra. Pude perceber que esse é um aspecto característico do processo de educação 

musical desenvolvido na orquestra, que tem oportunizado aos integrantes a construção de 

novas relações com o fenômeno musical.  

O envolvimento com que as músicas são executadas é notório. Nas inúmeras 

apresentações e ensaios de que participei, pude presenciar a forma como os integrantes da 

orquestra se olham, sorriem e cantam, mesmo sem ser momento de cantar, e isso me chamou 

a atenção. Exemplos desse envolvimento foram descritos em notas de campo, das quais 

destaco dois fragmentos do ensaio da música Juízo Final, uma composição de Nelson 

Cavaquinho e Elcio Soares:  

 
Começaram a ensaiar Juízo final. Em um determinado momento percebo que 
a orquestra começou a cantar. Cecília pediu para não cantarem, disse que o 
canto é só um guia de ensaio e é o coral que irá cantar, eles devem se centrar 
na execução instrumental. Alguns insistiram e continuaram cantando. Cecília 
mais uma vez disse que não deveriam cantar, que deveriam tocar e não 
cantarolar (NOTA DE CAMPO, nº 32, p. 4, 09/11/2010). 

 
Nessa música [Juízo Final], percebo que alguns integrantes da orquestra 
gostam de cantarolar junto, quando não estão tocando. Chamou-me a 
atenção, eles sabem a letra. Achei interessante porque essa não é uma música 
nova, data da década de 1970 e não tenho conhecimento que ela tenha sido 
regravada por algum artista conhecido, da atualidade, ou que tenha tido 
grande circulação comercial. Será que eles conheceram essa música na 
orquestra ou já a conheciam? É curioso vê-los cantar. Ao meu lado estava 
uma integrante, ela cantava a música inteira e já tinha a letra decorada. Não 
me contive e perguntei a ela se essa música já fazia parte do repertório ou era 
nova. Ela disse que era nova, então eu falei: é que eu vejo vocês cantarem..., 
você já conhecia? Ela respondeu que não, perguntei novamente: então como 
é que você canta? Quem te ensinou? Eles passaram a letra para você? Ela 
disse que não, que aprendeu de tanto a professora cantar para eles, para não 
se perderem durante a execução. Ela me disse que achou a música bonita e 
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que não resiste, sabe que tem que tocar, mas sempre canta enquanto a 
orquestra toca (NOTA DE CAMPO, nº 34, p. 3, 15/11/2010). 

  

Nos trechos apresentados, os integrantes demonstram envolvimento e prazer em estar 

ali na orquestra, aprendendo música. De modo semelhante, dados apresentados anteriormente 

haviam anunciado esse gostar de tocar, independentemente do repertório escolhido. Cecília, 

no processo de seleção das músicas que serão executadas pela orquestra, afirma que há “uma 

busca de trazer um repertório de significado, [...] e que encante esse grupo de alunos” 

(CECÍLIA, p. 3, 16/11/2010).  

É esse encantamento pelo repertório e pela aprendizagem que parece despertar o 

prazer pela prática musical. Existe um notório engajamento dos participantes e de todos os 

envolvidos com a orquestra para sua realização e isso parece ter sido construído a partir da 

própria prática com música, nos ensaios, nas apresentações e nas demais atividades. São essas 

experiências que dão sentido e constroem a relação com música, despertando a satisfação pelo 

fazer musical. O gosto pelo repertório, pelos instrumentos e pela forma como os integrantes 

fazem música na orquestra, tem a ver com a relação que estabelecem com a prática musical, 

bem como com o vínculo estabelecido com o conhecimento. É na orquestra que percebem que 

podem aprender música, que veem os resultados e as oportunidades que esse ensino lhes 

oferece: o convívio contínuo com os amigos, as viagens, conhecer pessoas, lugares e o acesso 

a novos conhecimentos.  

 Nesse sentido, o prazer propiciado pela prática musical não está dissociado dos 

resultados obtidos, conforme já expresso nas falas dos integrantes da orquestra. Esse prazer é 

ressaltado também por Vladimir, ex-aluno e atual professor da orquestra, que, do mesmo 

modo, vê os resultados e a possibilidade do trabalho em que está engajado há mais de 15 

anos: “eu gosto muito dessa coisa de vivenciar música todo o tempo, de ter várias atividades, 

os alunos poderem experimentar vários instrumentos, várias coisas. Essa prática musical da 

orquestra que é muito viva” (Vladimir, p.4, 01/11/2011). 

 Os aspectos relacionados ao sentimento de felicidade por fazer música foram 

encontrados de modo recorrente nas falas dos integrantes entrevistados e em suas ações. 

Alexsander foi enfático ao expressar seu sentimento: “Eu me sinto muito feliz fazendo isso, 

eu me sinto realizado fazendo isso [...]. É uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu quero, e 

não uma coisa forçada. É realmente uma coisa que eu quero continuar fazendo” 

(ALEXSANDER, p. 2, 30/10/2011). Leandro, ao falar sobre o motivo de sua participação na 
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orquestra revela: “Eu acho que é porque eu gosto muito de música. Eu, bah... se tem uma 

coisa que me deixa feliz, assim, é tá fazendo música” (LEANDRO, p.3, 04/11/2011).  

 Assim, o fazer música é o que parece dar sentido e mover Leandro em direção à 

aprendizagem, tanto que, em entrevista, revelou não importar-se com o que ou como aprende; 

o importante para ele é conseguir aprender para fazer música e tocar na orquestra. Conforme 

os dados, o mesmo ocorre com os demais integrantes entrevistados.  

 Independentemente de todos os integrantes passarem por um processo sistemático de 

ensino, que exige rigor, disciplina e comprometimento, o gostar daquilo que fazem e 

aprendem parece estimulá-los a continuar empenhados cada vez mais em seus estudos, 

retroalimentando os resultados desse processo. Conforme Alexsander: “é muito legal isso de 

ter que fazer se superar, ter que se puxar, sabe? (ALEXSANDER, p. 3, 30/10/2011). 

Embora, às vezes, esse processo torne-se cansativo, os integrantes envolvidos parecem 

compreender que toda a rotina de ensaios e apresentações, aulas e demais compromissos, faz 

parte do funcionamento de uma orquestra e, por isso, demonstram prazer em participar. A fala 

de Leandro revela a rotina intensa por que passam os integrantes: 

 
Bah, eu me sinto assim, muito legal, e me sinto muito bem por tar aqui, 
porque não é fácil tu tá aqui na orquestra, porque, além de tu ter que 
aguentar o processo, que, às vezes, é até meio chato, tu tem que estudar, tu 
tem que vir aqui, sair de manhã do colégio, vir pra flauta à tarde. Aí, tu tem 
que estudar flauta, tem que estudar umas músicas, nem sempre tu gosta da 
música que tá tocando, aí, tu fica meio assim, mas tu tem que estudar porque 
tem que saber aquela música, e tudo mais. [No ensaio] a gente tem que 
passar: não, mas não tá bem isso, tá errado esse ritmo; ah, tem que ajeitar 
isso, tem que ajeitar aquilo, e bah! Às vezes, é meio chato fazer isso, por 
mais que seja importante (LEANDRO, p. 4, 04/11/2011). 

 

Independentemente de todos esses aspectos relatados, Leandro é movido pelo 

“gostar”, por isso, não há problema em se submeter a tantos compromissos e atividades. Para 

ele, a orquestra “é uma oportunidade imensa de, além de tu gostar de fazer música, tu poder 

fazer música, [...], e poder levar isso pra tua vida” (LEANDRO, p. 21, 04/11/2011). 

O gostar e o prazer de tocar independem do repertório escolhido por Cecília, já que os 

próprios integrantes estabelecem suas relações com música e com a prática musical, ao 

mesmo tempo em que passam a conhecer determinadas músicas a partir da experiência vivida 

na orquestra.  

Os significados atribuídos às músicas inseridas no repertório vão construindo-se no 

contexto de sua prática, no decorrer da experiência musical na própria escola, no tocar na 

orquestra e nas demais situações que envolvem essa prática. Através do fazer música, os 
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integrantes do grupo passam a entrar em um mundo musical diferente e a conhecer uma 

música que não era reconhecida como deles, mas que parece se tornar deles ao longo do 

processo. O relato apresentado sobre a música Juízo final é um exemplo disso. Nesse 

processo, fica evidente que os alunos estão aprendendo e, sobretudo, gostando daquilo que 

aprendem. A orquestra parece, assim, possibilitar o acesso a novos conhecimentos, a partir de 

uma relação com música e com o conhecimento que se constrói na prática de tocar.   

Na perspectiva de Cecília: 
 
Não se pode ter o preconceito de achar que um aluno que tem uma cultura 
musical vinda da sua família, das suas relações sociais, da escola, que é 
vinculado basicamente mais ao rock, mais à música pop, mais à música 
comercial, que ele não possa ser encantado pela música erudita, que até 
então não tenha tido um contato direto com ele. [...] Isso não quer dizer que 
na aula de música, pra tu dar conta do gosto musical do aluno, da vivência 
que ele tem, tu vai trabalhar exclusivamente isso. Porque, senão, tu não vai 
sair do mesmo ponto em termos de cultura musical, tu não vai ampliar o 
horizonte musical do aluno (CECÍLIA, p. 3, 16/11/2010). 

 

 Talvez, conhecer coisas novas, representadas, aqui, pelo repertório, seja um aspecto 

relevante dentro desse processo de ensino na orquestra, e tem a ver com o que é proposto pela 

escola em seu projeto e objetivos. O que os dados mostram é que os integrantes gostam de ir à 

orquestra para aprender coisas que ainda não conheciam. Como já evidenciado, é na orquestra 

que os integrantes passam a conhecer o repertório selecionado por Cecília e, mesmo em 

alguns casos não gostando das músicas escolhidas, não deixam de demonstrar interesse e 

envolvimento com sua aprendizagem, de acordo com as relações que vão estabelecendo no 

seu dia a dia no próprio ambiente escolar e fora dele.    

 Esses novos conhecimentos vão se acumulando e sendo articulados a conhecimentos 

anteriores, conforme apareceu na fala da professora de arte e diretora da escola (gestão 2005 a 

2007), ao afirmar que, na orquestra, os integrantes podem “se apropriar de coisas eruditas e 

também trazer coisas deles, da cultura deles pra dentro da orquestra e misturar com tudo 

aquilo que eles estão vendo lá fora. Eles pegam coisas eruditas, coisas de cultura popular e 

tudo mais” (ANDRÉIA, p. 2, 25/11/2010). Segundo Beto, professor de violão, entre seus 

alunos não há preconceito; o que levar, eles gostam e tocam, pode ser algo ‘totalmente 

tradicional do repertório do violão, pode ser uma coisa que você buscou lá do outro lado [ou], 

um arranjo da Beyoncé” (BETO, p. 6, 25/11/2010). Assim, ciclicamente, o que era 

desconhecido torna-se um conhecimento real, que, articulado e relacionado com suas 

experiências, passa a ter significado para os indivíduos. 
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Keliezy, professora e ex-integrante da orquestra, embora já tivesse estudado música, 

afirma que foi com o violoncelo que passou a ter contato com o que ela chamou de “outro 

repertório, o erudito”, o que, para ela, foi considerado como importante para o processo de sua 

formação musical (KELIEZY, p. 2, 21/11/2010). Foi através da prática instrumental que 

Keliezy teve acesso a outros saberes musicais. Eguivaldo afirmou que sua experiência com 

música era restrita ao samba e explicou que, antes de ingressar na orquestra, não sabia o que 

era música, considerava quase tudo que ouvia como barulho (EGUIVALDO, p. 2, 

04/11/2011).  Ao indagá-lo sobre o que achou das músicas do repertório quando entrou no 

grupo, ele respondeu: “Bah! Muito legais” (EGUIVALDO, p. 9, 04/11/2011). Segundo ele: 
 
[Foi na orquestra que] eu comecei a escutar outros tipos de música, que até 
então eu só escutava samba. Fui escutando outros tipos de músicas e vendo 
que era legal. Fui conhecendo vários cantores que eu não escutava [...]. 
Quando eu entrei, eu até pensei: bah! Mas só toca aquelas musiquinhas 
frau21? Aí, depois, eu fui vendo que as músicas são legais, tem um sentido 
todo tipo de música, né? (EGUIVALDO, p. 9, 04/11/2011). 

 
 

Nessa mesma direção, Eriadny, violoncelista da orquestra, comenta: “Tipo, ah! A 

música, antes eu só gostava de pagode, achava que música era só pagode e funk e, aí, depois 

que entrei lá na orquestra, aprendi vários tipos de música” (ERIADNY, p. 3, 30/11/2011). 

Ainda segundo Eriadny: 

 

Eu não ouvia [esse tipo de música], eu detestava, achava muito nada a ver, 
sabe? Tipo, ah! É música de veio. E agora eu vejo que, bah! É música de 
verdade, isso sim é música. Aí, eu bah! O que eu pensava antes? Quem não 
toca fala a mesma coisa que eu pensava antes: que tu tá tocando essas 
músicas de veio? Vai tocar um pagode, uma música mais do ano. Tipo, eles 
falam essas coisas, sabe? Daí, eu acho muito engraçado, porque um dia eu 
pensei assim também. Só que [agora] eles não conseguem entender que nem 
a gente, né? Nem se eles entrarem no curso. Talvez, só se eles começarem a 
ter uma vivência, assim... (ERIADNY, p. 13, 30/11/2011). 

 

Nas falas de Keliezy, Eriadny e Eguivaldo, fica evidenciado que eles expandiram seus 

gostos musicais a partir da prática na orquestra e do repertório nela proposto. Eles próprios se 

dão conta dessa aprendizagem e demonstram gostar de ter acesso a esses novos 

conhecimentos. Do mesmo modo, passaram a hierarquizar o repertório, desvalorizando, de 

certo modo, o conhecimento trazido por eles.  

21 Esse termo é comumente utilizado nos diálogos dos integrantes da orquestra e assume diferentes conotações 
semânticas de acordo com a situação em que é utilizado. Pode designar algo maçante, desinteressante ou 
desaprovação a algo ou alguém. 
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É por esses aspectos que o repertório constitui-se como um elemento fundamental no 

processo de desenvolvimento musical na escola e como um dos eixos centrais da prática 

musical na orquestra. Sobre esse aspecto, a professora Cecília considera que “tem todo um 

trabalho que é feito, baseado muito na questão do repertório. Eu acho assim, que sempre o 

ponto de partida pra prática musical na escola passa pela escolha do repertório” (CECÍLIA, p. 

3, 16/11/2010). Essa afirmação de Cecília, em que a prática é focada no repertório, talvez 

tenha relação com o propósito da orquestra de ensinar música em conjunto a partir do fazer 

musical, e também preparar as apresentações artísticas.  Ainda na perspectiva da professora: 

 
 
Eu acho que o professor de música, quando vai trabalhar a prática musical, 
ele tem, eu acho, que [ir] muito mais pela estética musical. Essa escolha tem 
que ser muito mais focada no que ele considera importante em termos de 
estética musical, e claro, de conteúdo. Porque eu vou escolher uma música x, 
se naquela música [contemplar] o meu objetivo pedagógico, trabalhar, 
digamos, a introdução da quiáltera, trabalhar tonalidade menor, porque ela tá 
num tom menor, se meu objetivo é trabalhar três vozes, então ela é um 
cânone a três vozes. Então, claro que tem toda uma escolha de objetivo 
pedagógico que o repertório tem que estar a meu serviço (CECÍLIA, p. 3. 
16/11/2010). 

 

A fala de Cecília salienta a função pedagógica do repertório para desenvolver os 

conteúdos que ela considera válidos e necessários para a realização de seu trabalho com a 

orquestra. A estética musical à qual ela se refere parece estar imbricada a esses objetivos 

pedagógicos e ao que ela valoriza como repertório ou conteúdo, revelando, mais uma vez, a 

intenção de dar acesso a algo que ela acredita que os alunos desconheçam. Para Cecília, o 

conhecimento dos códigos musicais de leitura e escrita são imprescindíveis no processo de 

aprendizagem desenvolvido, conforme ela mesma afirma: “Eu acho que a teoria musical que é 

necessária é a que estou defendendo aqui quando eu falo em linguagem escrita e lida [...], mas 

ela não faz sentido se ela não acontecer como uma necessidade da prática musical” 

(CECÍLIA, p. 2. 16/11/2010), prática essa não indissociável de seu resultado final. O domínio 

desses conteúdos é imprescindível para a realização do trabalho proposto para a Orquestra 

Villa-Lobos.   

Os dados até aqui apresentados levam a entender que os processos de ensino e de 

aprendizagens musicais na Orquestra Villa-Lobos se constroem a partir da prática musical em 

grupo, como mesmo afirmou a professora Cecília: “é a prática musical que nos move” 

(CECÍLIA, p. 42, 13/12/2010), e o repertório é o eixo que conduz essa construção. Para 

Cecília, a música na escola é trabalhada em grupo e sua escolha parece relacionada aos 



128 
 

propósitos da escola, que, nos moldes de Delory-Momberger (2008), busca possuir um projeto 

coletivo para os indivíduos e suas vidas. Os depoimentos dos integrantes para o livro 

“Orquestra Villa-Lobos: música que transforma”, lançado em 2012, remetem a esse projeto 

coletivo, como pode se verificado na fala de Yago, monitor e integrante da Orquestra: “O 

objetivo do grupo é a música, mas a gente aprende muito mais e para a vida. Coisas 

inexplicáveis sentimos ao tocar na Orquestra” (ORQUESTRA VILLA-LOBOS, 2012, p. 45). 

Na mesma direção está o depoimento de Handyer: 

 

Eu comecei nas oficinas com nove anos. Primeiro era aula de flauta depois 
da escola; daí[,] eu continuei nas oficinas até que a professora me disse que 
eu estava pronto para ingressar na orquestra. Hoje já não é apenas uma aula 
de flauta depois da escola; é uma grande fonte de conhecimento não só da 
música, mas para a vida (ORQUESTRA VILLA-LOBOS, 2012, p. 26). 

 

Assim, é em meio a esse projeto coletivo que se encontra a prática de ensino de 

música na escola desenvolvida pela orquestra. Nesse contexto, de modo semelhante às 

conclusões de Campos (2004), sobre a música no âmbito da disciplina de Educação Artística 

de uma escola entre os anos de 1971 e 1996, a Orquestra Villa-Lobos não consegue dar conta 

da música na escola como componente curricular, já que não se propõe a isso, no entanto 

parece poder dar conta desse projeto que propõe a contribuir para o processo de formação dos 

estudantes, indo além de seu resultado artístico final ou do domínio dos conteúdos específicos 

de música, tornando-se escolar por seu modo de constituir-se e se desenvolver como parte das 

“experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas 

relações sociais” (CNE/CEB 7/2010, p. 3), envolvendo, assim:  
 
Todos os aspectos do ambiente escolar: aqueles que compõem a parte 
explícita do currículo, bem como os que também contribuem, de forma 
implícita, para a aquisição de conhecimentos socialmente relevantes. 
Valores, atitudes, sensibilidade e orientações de conduta são veiculados não 
só pelos conhecimentos, mas por meio de rotinas, rituais, normas de 
convívio social, festividades, pela distribuição do tempo e organização do 
espaço educativo, pelos materiais utilizados na aprendizagem e pelo recreio, 
enfim, pelas vivências proporcionadas pela escola (CNE/CEB 7/2010, p. 3). 

 

Assim, o trabalho em grupo realizado pela orquestra tem o repertório como ponto de 

partida e chegada para a construção de sua prática musical, aspectos esses que constituem o 

modo de pensar e fazer o ensino nesse contexto. Por ser um grupo artístico, o repertório, 

conforme a regente, é a “espinha dorsal” do trabalho desenvolvido na orquestra, por isso, o 

minucioso cuidado na seleção e preparação das músicas. É através das músicas que compõem 
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o repertório que os integrantes passam a ter acesso a novos conhecimentos e a construir uma 

relação com música que vai além da execução do repertório. Para os integrantes, as músicas 

que fazem parte da orquestra passam a fazer sentido porque os leva a fazer música e ao 

consequente envolvimento com a prática musical.  

Neste primeiro capítulo da análise, apresentei os princípios que sustentam o modo de 

pensar e realizar o ensino de música na escola através da Orquestra Villa-Lobos, modo esse, 

que se constituiu a partir da música em grupo e, de uma prática artística que tem os 

espetáculos e apresentações como culminância de seu processo de ensino. Como um grupo 

artístico para a comunidade escolar, feito para atender ao projeto coletivo da escola, o projeto 

circula, sai da escola para mostrar-se a outras comunidades e espaços da sociedade. A ênfase 

no artístico parece desencadear a busca pelos resultados musicais, o que pode explicar o 

cuidado na preparação dos espetáculos, das apresentações e do repertório, aqui compreendido 

como eixo fundamental do processo de ensino. 

Como mostraram os dados, os resultados desse processo não estão restritos apenas ao 

produto artístico (apresentações e espetáculos), mas àquilo que o grupo propicia aos 

integrantes no tocante à aprendizagem musical, convívio coletivo e o acesso a novos 

conhecimentos.   

Esses resultados parecem ser motrizes e geradores do processo de ensino e de 

aprendizagem na Orquestra. Nessa direção, com base no que foi apresentado neste capítulo, 

concluo que o processo de ensino de música na Orquestra Villa-Lobos se constrói a partir da 

prática musical em grupo e dos resultados por ele gerados. Assim, a prática musical em grupo, 

que move o modo de ensinar música nesse contexto, se configura como o fio condutor que 

interliga um complexo de ações e situações, bem como os procedimentos que constituem o 

ensino de música na orquestra, e que, articuladamente, envolvem, também, todas as pessoas 

que, de algum modo, têm relação com essa prática escolar. O desejo e o prazer dos alunos em 

tocar um instrumento musical, desencadeado pela prática de fazer música em grupo, 

remontam às origens da orquestra na escola.  

Assim, no próximo capítulo, tratarei do processo de construção desse trabalho 

coletivo desenvolvido na escola; como nasceu, se constituiu e se sedimentou na escola e, 

sobretudo, como foi organizado e operacionalizado para funcionar como um grupo artístico 

escolar.  
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5. ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRÁTICA 
MUSICAL COLETIVA 

A Orquestra Villa-Lobos foi constituindo-se na escola ao longo dos anos. Criada no 

ano de 1992, por iniciativa da professora Cecília, a orquestra, na época chamada de Clube de 

Flauta, iniciou suas atividades como uma proposta de música em grupo, com o objetivo de 

atender ao desejo dos alunos de aprender a tocar instrumento musical. Conforme explica 

Cecília:  

 
E eu observei que aqueles alunos tinham um interesse por música muito 
grande, muito grande. E o que eu podia oferecer em duas horas semanais, 
pra eles, de aula de música, eu percebia que não seria suficiente pra saciar 
esse desejo imenso que eles tinham de aprender. [...] E, de posse disso, eu 
logo verifiquei que era urgente eu oferecer pra eles outra alternativa, 
complementar, de atividade de música, além daquela curricular. E aí eu 
consegui naquele ano, junto à direção da escola, que ajustasse meu horário 
para que eu tivesse uma hora à tarde, disponível, sem turma, para que eu 
pudesse atender as crianças que, por interesse, se inscreveram nesse início 
que a gente chamava Clube de Flauta. [Isso] porque o grande interesse deles 
era aprender instrumento musical (CECÍLIA, p.1, 12/04/2010). 

 

Segundo Cecília, desenvolver um projeto como o da orquestra (na época Clube de 

Flauta), dentro da escola, demandava uma sistemática e uma organização, que não era 

possível de ser viabilizada dentro do currículo, por isso, o Clube de Flauta funcionava com 

onze alunos que cursavam a quinta série na escola, no turno inverso às aulas curriculares, 

como parte de um projeto da Secretaria Municipal de Educação chamado Clubes Culturais. A 

fala de Cecília revela que ela trouxe para a escola uma perspectiva de ensino de música em 

grupo que foi estabelecida já no início de sua atuação como professora de música na Escola 

Villa-Lobos.  

Com a proposta de ensinar música em grupo, a flauta foi considerada por Cecília o 

instrumento “mais adequado para que eles pudessem se musicalizar” (CECÍLIA, p.1, 

12/04/2010) e iniciar o grupo. Segundo explica Cecília, “a gente chamava Clube de Flauta, 

inclusive, porque não era orquestra, a gente não trabalhava em naipes, era tudo em uníssono” 

(CECÍLIA, p. 14, 16/11/2010). O Clube não tinha ainda a formação de orquestra e, conforme 

afirmou Cecília, não havia essa pretensão. Porém, iniciado com onze flautas, esse grupo, 

gradativamente, foi sendo expandido a partir de sua própria demanda. Com a expansão, 

Cecília percebeu que o nome do grupo não mais atendia à sua formação instrumental inicial, 

então ele deixou de ser Clube e passou a ser uma orquestra. De acordo com Cecília: “na 
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verdade, o projeto foi crescendo passo a passo, conforme a gente foi dando conta da demanda 

que foi surgindo dentro dele” (CECÍLIA, p. 6, 12/04/2010). Nesse sentido, completa Cecília:  

 
Com o tempo, passados mais ou menos uns quatro a cinco anos, eu fui 
introduzindo a flauta contralto, a flauta tenor e os arranjos eram para soprano 
[com] divise de primeira e segunda voz. Ou seja, tinha arranjos a quatro 
vozes, eu disse: “gente! Isso aqui não é mais um Clube de Flauta, isso aqui é 
uma orquestra! Porque a gente tá trabalhando a vozes”. Nós tínhamos, na 
época, depois de uns quatro, cinco anos de projeto, em torno de uns 55 
flautistas na orquestra. Então, tinha um corpo sonoro muito interessante [...]. 
Tinha [também] um teclado acompanhando e mais uns três percussionistas 
[...]. Então era uma orquestra de flautas! Aí a gente passou a adotar 
Orquestra de Flautas da Escola Municipal Heitor Villa-Lobos (CECÍLIA, p. 
18, 16/11/2010). 

 
 
 A fala de Cecília evidencia que a ideia da orquestra nasceu e foi sendo desenvolvida e 

ampliada na própria escola, a partir da demanda nela surgida e do interesse dos próprios 

alunos em participar e aprender a tocar o instrumento. Desse modo, foi sendo criado um 

movimento de música dentro da escola que “não veio pronto num projeto, num papel e a 

gente tentou instituir. Ele foi sempre sendo ampliado ao longo de sua própria vida” 

(CECÍLIA, p. 14, 16/11/2010). 

 Nessa direção, a própria dinâmica social levou a escola a criar a orquestra e a fazer as 

mudanças e adaptações necessárias para que essa demanda fosse atendida. Essa evidência 

ressalta o que é apontado na literatura, de que essa dinâmica é a principal responsável por 

mudanças e inovações na cultura escolar, ressaltando, ainda, o caráter criativo da escola para 

produzir sua própria cultura e saberes que, conforme Chervel (1990), podem ser gerados na e 

pela própria escola.  

 A passagem de grupo de flautas para orquestra ocorreu em função de sua organização 

e estruturação por vozes, bem como pelo aumento significativo de participantes e 

instrumentos. De modo análogo a uma orquestra sinfônica, a família das flautas doces, 

divididas em quatro vozes, assumiu a função das cordas, que, em conjunto com a percussão e 

um instrumento harmônico, passaram a dar a esse grupo um caráter de orquestra. Nesse 

sentido, é possível afirmar que a atribuição de “orquestra” ao nome dado ao grupo está 

intimamente relacionada ao formato dos grupos sinfônicos, sobretudo pela maneira como se 

portam, se vestem, se organizam e agem.  

 Esses aspectos, cada vez mais aprimorados em anos subsequentes, exigiram a criação 

de oficinas de instrumento, que também foram sendo ampliadas de acordo com as 

necessidades e possibilidades da orquestra. O crescimento e a inserção de novos instrumentos 
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na orquestra levaram à adequação do nome do grupo à sua nova forma, que passou a 

constituir-se, também, por instrumentos de cordas friccionadas (violinos e violoncelos). Foi 

por isso que, no ano de 2010, passou a chamar-se Orquestra Villa-Lobos. Percebe-se, assim, 

que essa estrutura de orquestra já se estabelecia desde o início do projeto como referência para 

o ensino. A própria configuração dos nomes do grupo denota isso, quando passou a chamar-se 

orquestra de flautas e permaneceu assim, principalmente após sua nova mudança de nome em 

2010.   

 

 
                    Figura 9 – Primeiro registro fotográfico da orquestra após mudança de nome em 2010 
                   (banner e figurino com novo nome) 

 

 Além disso, é possível notar que o ensino desenvolvido na orquestra, em sua gênese 

(quando ainda denominada de Clube de Flauta), foi pensado a partir de uma perspectiva 

coletiva de prática musical, em que fazer música coletivamente e realizar apresentações já era 

vislumbrado, permeando as ações e decisões referentes ao ensino, o que pode ser conferido no 

depoimento de Guto, correspondente ao ano de seu ingresso no projeto em 1994: 

 
[Naquela época] tinha o grupo A, B e C, e o grupo C era o grupo de 
apresentação. Não eram os grandes alunos, assim, mas eram os mais 
avançados, que estavam há mais tempo com ela, desde 92. Estavam há dois 
anos já com ela, né? Aí, passaram uns dois meses, ela me passou pra esse 
grupo, daí onde começou tudo, né?, meu contato com a orquestra. Na 
verdade estava tocando, [mas] não era a orquestra ainda (GUTO, p. 1, 
17/11/2010). 

 

 Conforme destacado no início do capítulo, a ideia de fazer música em grupo está 

relacionada ao projeto de formação da escola para os alunos. Por isso, Cecília afirma que o 
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trabalho da orquestra é da comunidade, criado e desenvolvido para atender ao desejo dos 

alunos da escola de fazer música. É nessa direção que a escola propicia a criação de um 

programa de música, que tem como objetivo proporcionar a vivência musical e a formação 

humana de seus integrantes.  

 A sistematização do ensino, para a obtenção dos resultados desejados, transparece nas 

falas e nas ações de Cecília, e a acompanha desde sua iniciativa de criar o Clube de Flauta. 

Para Cecília, a aprendizagem musical deve ocorrer de uma forma sistematizada com foco nos 

resultados musicais, e é assim que ela organiza e operacionaliza as atividades da orquestra e 

seu projeto. Essas ações evidenciam sua intencionalidade como professora de música da 

escola nesse processo de formação.  

 Ao mesmo tempo, esses dados levam a entender que, antes da proposta de Cecília, a 

Escola Villa-Lobos não tinha uma prática de ensino de música que contemplasse projetos, 

embora a música estivesse presente como componente curricular, com aulas ministradas pela 

professora. Assim, os princípios e as concepções de ensino de música, nesse âmbito, foram 

sendo construídos e definidos pela ação da professora Cecília, que, ao entrar na escola, passou 

a desenvolver suas atividades em música, a partir do que ela considerava válido, 

primeiramente como componente curricular e, depois, no formato de projeto. Foi em sala de 

aula que ela sentiu a necessidade de expandir sua atividade, propondo à escola outra 

possibilidade de ensinar música, que não somente a curricular. Este é um dado importante 

para compreender como esse projeto se tornou escolar: a existência de uma professora de 

música na escola que percebia e refletia sobre o que acontecia em sala de aula e construía algo 

a partir disso foi determinante para a constituição do projeto.  

 Nesse movimento, alguns critérios pedagógicos e de acessibilidade nortearam a 

escolha do instrumento musical que inicialmente iria ser ensinado. Assim, segundo Cecília: 

“O instrumento que eu escolhi foi a flauta doce e, passados dezoito anos, é o instrumento que 

a gente continua utilizando no projeto da orquestra, como o instrumento de musicalização, de 

introdução aos elementos fundamentais da música. É a flauta doce até hoje” (Cecília, p. 9. 

16/11/2010). 

A professora Cecília afirma que não existia aula de música quando ela chegou na 

escola e que esse espaço foi sendo ocupado gradativamente, “devagarzinho” pela orquestra 

(CECÍLIA, p. 72, 16/11/2010). Assim, o ensino de música passou a concretizar-se e se 

configurar em ações práticas dentro da escola. Conforme a professora afirma: “isso é uma 

cultura que foi sendo estabelecida aqui dentro, e é uma cultura que eu tive muito claro pra 

mim desde o início” (Cecília, p. 72, 16/11/2010). A professora explica ainda: “a 
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responsabilidade era toda minha, foi idealizado por mim. Nasceu pequeno, mas sempre 

pensando adiante, sempre pensando no que era possível, ano após ano, a gente ampliar” 

(CECÍLIA, p. 4, 12/04/2010). Conforme apontam os dados, a orquestra foi sendo 

gradativamente construída na escola. No decorrer desse período, muitas negociações e 

mudanças foram ocorrendo no âmbito escolar, tendo em vista sustentar esse trabalho, que 

necessitou de tempo para ir se transformando e se consolidando.   

Cecília, como professora de música da escola, criou um movimento musical coletivo, 

que gerou uma demanda para o projeto, o que foi determinante para seu crescimento e para a 

constituição do “programa de música” estabelecido na escola. De acordo com a professora, os 

primeiros alunos que ingressaram no Clube de Flauta permaneceram no projeto, que, a 

princípio, seria um trabalho de apenas um ano. Com isso, ela teve que negociar mais duas 

horas junto à direção da escola, no contraturno, para abrir uma nova turma. Foi a partir de 

então que a demanda começou a ampliar-se ainda mais e a escola passou a perceber o que 

estava acontecendo dentro dela e a ver sentido no que acontecia. Assim explica a professora:  

  
Começamos a fazer pequenas apresentações e as outras crianças da escola 
também queriam ter essa oportunidade. A escola começou a conhecer o que 
era um trabalho de música assim, né?  Num grupo musical já constituído, 
alguma coisa, na verdade, que estava tendo continuidade (CECÍLIA, p. 9, 
16/11/2010). 

 

Nesse processo de ampliação da orquestra, Cecília, por determinação da escola, passou 

a dedicar-se exclusivamente ao grupo. Em suas palavras: “Passei a atuar exclusivamente na 

orquestra por uma decisão que veio de cima, porque eu não iria ter a coragem de tomar essa 

iniciativa” (CECÍLIA, p. 9, 12/04/2010). A própria escola reconheceu o trabalho e percebeu 

que seria importante a atuação direta de Cecília junto ao trabalho que estava sendo 

desenvolvido. Desde esse período, ela não atua mais em sala de aula, sua carga horária é 

totalmente dedicada à orquestra, conforme aponta o diretor Adão (gestão 2008 a 2010): “A 

professora Cecília, ela é da Secretaria [Municipal de Educação de Porto Alegre]. Ela é uma 

pessoa que hoje tem na escola 60 horas pagas pela municipalidade para desenvolver o seu 

trabalho” (ADÃO, p.7, 17/11/2010)”. Como completa a vice diretora Carla (gestão 2008 a 

2010): “Só que as 60 horas da Cecília são específicas da orquestra” (CARLA, p. 4, 

29/11/2010).  

Os resultados do ensino promovido pela orquestra foram vistos pela escola e foi esse 

reconhecimento que a levou a retirar Cecília de sala de aula, para dedicar-se integralmente ao 

projeto. Do mesmo modo, o aumento de demanda está diretamente associado à visibilidade de 
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seus resultados, que não estão restritos às apresentações, mas ao que a orquestra propicia à 

vida das pessoas envolvidas. As apresentações, sem dúvida, impactam à primeira vista, e, em 

alguns casos, fazem com que as pessoas queiram ingressar na orquestra, mas isso não é o 

suficiente para fazê-las ter interesse em permanecer. Nesse caso, a retroalimentação constante 

entre os resultados desse processo torna-se inerente ao modo de ensino desenvolvido no 

grupo.     

É por esses aspectos que Cecília, enfaticamente, afirma que “esse projeto foi 

crescendo à medida que o tempo foi passando e vendo como ampliar”. Por isso, a afirmação 

de que ele não veio pronto em um papel, mas que foi sendo ampliado ao longo de sua vida. 

Foram as demandas e as próprias necessidades vindas da escola que propiciaram o 

desenvolvimento desse projeto, que, absorvido pela escola, pode desenvolver-se. 

Conforme explicou Cecília, durante os primeiros oito anos ela era a professora de 

música à frente da orquestra, mas já contava com a participação de músicos da comunidade, 

tanto que “o primeiro CD que a orquestra gravou, em 2002, toda a parte dos arranjos, da 

percussão, da preparação dos meninos na parte da percussão, foi com um músico ligado à 

escola de samba, ligado à área do pagode aqui da comunidade” (CECÍLIA, p. 5, 12/04/2010).  

Os apoios, patrocínios e as redes que foram sendo estabelecidas no decorrer dos anos 

tornaram-se fundamentais para o desenvolvimento e expansão do projeto, sobretudo, para a 

manutenção dos professores que atuam nas oficinas de instrumento que foram sendo 

instituídas no projeto. Foi no ano 2000 que a orquestra firmou sua primeira parceria, que 

possibilitou a ampliação do projeto. Como explicou Cecília:  

 
Foi a partir de 2000, eu sempre digo que foi um marco, assim, uma virada de 
página dentro do projeto. Foi quando ele se ampliou muito, em vários 
pontos. Realmente, no atendimento a gente diversificou, incluímos as cordas 
de arco, e também na dimensão social, porque daí a gente teve oportunidade 
[de] dialogar com outros projetos semelhantes dentro do Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina também, em função dessa parceria [...]. E passamos a nos 
dar conta que nossa missão dentro da escola, ela tinha que ultrapassar os 
muros dessa instituição, porque ela ia além de um trabalho de turno inverso 
ao do horário escolar, ela já atingia as famílias diretamente, a comunidade 
(CECÍLIA, p. 5, 12/04/2010). 

 

 Foi a partir dessa ampliação que a orquestra gravou seus dois CDs, o primeiro, 

intitulado “Trenzinho Caipira”, lançado no ano de 2002, e o segundo, “Olhos Coloridos, em 

2008. Em 2012 a orquestra lançou o livro “Orquestra Villa-Lobos: música que transforma”, 

em comemoração aos seus 20 anos de atuação na escola. A Orquestra Villa-Lobos, de seus 

onze alunos iniciais, na época em que era denominada de Clube de Flauta, passou, 
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gradativamente, no decorrer dos anos, para uma orquestra formada por 42 integrantes, e um 

projeto constituído por uma média de 560 pessoas.  

 
Desde seu início, a Orquestra Villa-Lobos a cada ano amplia a qualidade de 
sua proposta pedagógica, artística e de articulação em rede. Por meio de 
convênio firmado, desde 2008, entre a Secretaria Municipal de Educação de 
Porto Alegre e o Instituto Cultural São Francisco de Assis, ONG de ordem 
Franciscana da Lomba do Pinheiro, o programa estendeu sua participação e, 
atualmente, presta mais de 700 atendimentos semanais para 560 crianças, 
adolescentes e jovens em variadas oficinas de música em sete locais da 
Lomba do Pinheiro (ORQUESTRA VILLA-LOBOS, 2012, p. 12). 

 

 Cecília, autora e responsável direta pelo projeto, revela sua admiração pelas conquistas 

e abrangência do projeto:  
 

Como que aquilo lá, de 18 anos atrás, chegou no que é hoje? Nós temos 70 
turmas de oficina de música. A orquestra é composta hoje não só pelos 
quatro naipes das flautas doce, mas por naipes de cordas, naipes de 
percussão, o naipe com violão, com cavaquinho, com piano, né? Como que 
isso foi? Como que essa conquista aconteceu, né? Foi tudo muito passo a 
passo, lá no primeiro ano eu comecei com um grupo pequeno, só flauta doce, 
e flauta doce soprano (CECÍLIA, p. 9, 16/11/2010). 

 

 Constituída por um movimento musical que começou como componente curricular 

com a professora Cecília, a orquestra tornou-se um projeto desenvolvido no contraturno 

escolar, para atender as demandas dos próprios alunos. Ao longo do tempo, foi se 

consolidando na escola, passando a constituir-se como programa de música e a ter uma 

professora com dedicação exclusiva para o trabalho. Além disso, passou a constituir um corpo 

de 20 professores de música que atuam diretamente nas oficinas de instrumento, mantidas 

pelo Centro de Promoção da Criança e Adolescente (CPCA), pertencente ao Instituto Cultural 

São Francisco de Assis, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Porto 

Alegre.  

 Nessa perspectiva, é possível considerar que o que mobiliza e articula todo o conjunto 

de práticas que dá corpo a esse trabalho e alimenta seus resultados, surgiu da própria estrutura 

do trabalho e de sua organização, conforme evidencia a fala de Beto: 

 
Bah, a estrutura é muito louca! E, na verdade, foi se formando porque a 
Cecília começou com aquele grupo de alunos, que juntou para fazer a 
orquestra de flautas. Começou com aquele grupo de apresentação e, depois, 
as próprias pessoas que ela formou, que são a Keliezy, o Vladimir, o Guto e 
mais [outros] oficineiros [...], formam outras crianças, [...]. Gradualmente se 
criou essa estrutura incrivelmente organizada, sem que se planejasse, 
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exatamente tudo, assim como um grande plano, né? (BETO, p. 8, 
25/11/2010). 

 

Assim, a orquestra nasceu e se estruturou como grupo musical, deixando visíveis os 

resultados de seu ensino, por meio das apresentações musicais e das ações dos participantes. 

A escola, nesse contexto, parece se configurar como uma instituição flexível, que não se 

limita a um modelo ou a uma estrutura imutável, mas que valoriza as diferentes ações que vão 

surgindo e se adapta de acordo com as demandas e finalidades da própria escola, com vista a 

atender seu projeto de formação. Foi por considerar a orquestra parte desse projeto que a 

escola passou a acolhê-la e a considerar a música como objeto de ensino. 

O entendimento de como esse trabalho coletivo, que se instituiu na Escola Villa-

Lobos ao longo de 20 anos, é organizado e operacionalizado, bem como quais são as 

dimensões que envolvem o ensino, será discutido no decorrer deste capítulo.  

No capítulo anterior, apresentei alguns dos princípios que sustentam o ensino na 

Orquestra Villa-Lobos, destacando a prática de fazer música em grupo e o repertório como 

eixo de construção do processo de ensino. Tratei, também, da culminância dessa prática 

musical em grupo, das aprendizagens e dos significados dessa prática. No entanto, para 

chegar a essa culminância, o ensino foi sendo construído, organizado e operacionalizado 

dentro da instituição escolar. Algumas escolhas certamente tornam-se necessárias nesse 

processo, como forma de obter os resultados desejados e dar visibilidade a essa prática. 

Identificar e entender essas escolhas me ajudaram a compreender o modo como o ensino é 

desenvolvido na orquestra. 

O ensino realizado a partir da prática musical em grupo é uma dessas escolhas, e foi 

o ponto de conexão entre os demais dados apresentados e analisados. A Orquestra Villa-

Lobos, como grupo artístico, realiza apresentações, como o espetáculo narrado no capítulo 

anterior. Porém, as apresentações, em si, não permitem identificar tudo que está por trás desse 

trabalho, nem o processo que leva à constituição desse modo de ensinar música na escola. É 

na compreensão de sua organização e das dimensões envolvidas nesse ensino que será 

possível entender como essa prática musical foi sendo estabelecida e consolidada na escola.  

Assim, verifiquei que o ensino de música na orquestra está organizado a partir da 

criação de uma cadeia de oficinas, ensaios e atividades, que prepara os músicos que irão tocar 

na orquestra e os professores e monitores que nela atuam, e por um sistema de envolvimento 

coletivo entre integrantes, professores da escola e da orquestra, equipe diretiva e funcionários 
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da escola, famílias, comunidade, instituições e pessoas outras que, de algum modo, garantem 

e geram seu funcionamento e sua produção artística. 

Mostrar essa organização e as escolhas feitas no decorrer da construção desse 

processo é o que buscarei neste capítulo. Entender o que é ensinado, quais suas estratégias e 

como são utilizadas, porque elas são utilizadas e para que, serão, então, os principais aspectos 

abordados. 

5.1. A ROTINA DE ENSAIOS E AS OFICINAS DE FORMAÇÃO  

 A construção das apresentações da Orquestra Villa-Lobos é permeada por diferentes 

atividades e situações de ensino e aprendizagem que, por meio de uma relação de 

interdependência, foram revelando o que, como, quem, para quem, porque e para que se 

ensina música nessa orquestra.   

 Chegar ao resultado final do trabalho parece exigir uma sistematização que não está 

restrita apenas ao âmbito do espetáculo ou das apresentações mais frequentes, como forma de 

operacionalizá-la, mas a todo o processo que envolve esse fazer musical, sobretudo o seu 

processo de ensino. Conforme apontam os dados, a iniciativa pedagógico-musical do trabalho 

desenvolvido na orquestra partiu da professora Cecília, como ela mesma expõe:  

 

Foi um investimento meu, bem pedagógico-musical, [...] esses alunos, eles 
precisam aprender música, mas aprender do bê a bá mesmo, né? Não é 
aprender de qualquer jeito. [É] aprender de uma forma sistematizada, uma 
forma em que eu, como professora, tenha bem claro os passos que tenho que 
dar pra que esses alunos se musicalizem e dominem essa linguagem (Cecília, 
p. 9. 16/11/2010).  

 

 A fala de Cecília evidencia que ela tem claros seus objetivos acerca do ensino de 

música, sobretudo no que concerne à maneira como esse ensino deve ser realizado. Ao 

afirmar que a aprendizagem não poderia ocorrer de qualquer jeito, mas de uma forma 

sistematizada, do “bê a bá”, Cecília traz implicitamente à tona seu modo de pensar o ensino, 

que foi colocado em ação desde sua iniciativa de criar o Clube de Flauta. Como ela mesma 

expôs, aprender de uma forma sistematizada foi um investimento pedagógico-músical dela, 

para que pudesse ter claro como fazer para que os alunos dominassem a linguagem musical. 

 A orquestra, nesse contexto, parece ser a estratégia para se chegar a tais objetivos, 

porque, se, para Cecília, a música na escola deve ser feita coletivamente, através da prática 



139 
 

musical em grupo, a orquestra se torna o meio para que ela promova a formação musical de 

seus estudantes.   

Assim, é a partir dos ensaios, das oficinas e das demais situações de ensino e de 

aprendizagem que procurarei descrever e analisar como se dá essa “forma sistematizada” de 

ensinar música na Orquestra Villa-Lobos. 

5.1.1. O ensaio para as apresentações 

A orquestra possui uma frequência de ensaios preparatórios para a realização de suas 

apresentações. O grupo realiza semanalmente dois ensaios, com duração mínima de três horas 

cada. Os ensaios acontecem independentemente do número de apresentações agendadas e só 

são cancelados quando coincidem com os horários das apresentações. Quando necessário, o 

tempo de ensaio é expandido para oito horas semanais; além disso, é agendado ensaio extra, 

incluindo finais de semana e feriados. Conforme explica a professora Cecília: 
 
A orquestra tem muito ensaio extra. Chega essa época do ano [final de ano] 
tem muito, muito ensaio extra. Então, o ensaio, ao invés de começar às 15 
horas, começa às 14 horas. [Aos] sábados, eles são chamados para ensaios, 
[aos] domingos, são chamados para ensaio, [nos] feriados, são chamados 
para ensaios.  Pra gente poder dar conta da nossa agenda artística (CECÍLIA, 
p. 26, 16/11/2010).   

 

 A agenda da orquestra no período que correspondente aos finais de ano parece 

multiplicar-se, época em que os ensaios se intensificam para a preparação do espetáculo 

anual. No entanto, Cecília relata que, “faltando três semanas para o grande espetáculo, a 

agenda diminui as apresentações e o espaço é ocupado pelos ensaios extras” (CECÍLIA, p. 34, 

16/11/2010). Sobre isso, em uma conversa informal, o professor Milton revelou que há uma 

carga excessiva de ensaios da orquestra e não entende como os integrantes conseguem tanta 

disposição. Afirmou que o nível de exigência, a carga de atividades e o tempo de ensaios se 

assemelham aos de um grupo profissional, e enfatizou que chega a ser mais rigoroso e intenso 

que em uma orquestra sinfônica. Em entrevista, Milton revelou: 

 
Estão sempre juntos, a semana inteira ensaiando. Agora é um intensivo 
grande para o dia 8 [08/12/2010], final de ano. Dia 8 tem uma apresentação 
de final de ano grande. Então, eles estão sempre juntos, sábados, domingos, 
tem intensivas, tem retiros, um ou dois retiros por ano. [...] Eles têm muita 
atividade em conjunto, dois, três ensaios de orquestras regulares por semana, 
ou três, eu acho, pelo menos (MILTON, p. 4, 30/11/2010).  
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Figura 10 – Ensaios da Orquestra (2009, 2010 e 2011) 
  

 Como mostram os dados, o tempo de permanência dos alunos na escola é expandido 

devido às suas atividades com a orquestra. Karolin, integrante e monitora auxiliar, afirmou 

dedicar-se em tempo integral à orquestra, participando das oficinas, ensaios e demais 

atividades desenvolvidas. Conforme explica Eriadny: “na segunda-feira tem ensaio às 3 horas 

[da tarde], aí eu venho direto, fico até às 8 [da noite], porque tem percussão” (ERIADNY, p. 

3, 30/11/2011). A orquestra parece expandir seu tempo e espaço dentro da escola – ao 

funcionar em outros horários que não os estipulados para os ensaios – e isso se deve ao 

respaldo dado pela própria instituição, como aponta a fala da vice-diretora (gestão 2008 a 

2010): 

 
As atividades [acontecem] normalmente quando tem alguém na escola, 
quando não tem, a gente deixa um memorando pra que eles entrem na escola 
[...]. A orquestra e as oficinas funcionam no período de aula, mas sempre 
com alunos que não estão tendo aula naquele período. [...] A escola é uma 
coisa viva, portanto, pulsam muitas coisas ao mesmo tempo. [...] Eles usam 
as salas que tem e, quando possível, a gente aumenta esses espaços 
(CARLA, p. 8, 29/11/2010).  

 

Nesse fluxo de atividades realizadas na e pela orquestra, que envolve ensaios e 

apresentações, as atenções não estão restritas apenas à organização e articulação do tempo 
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destinado aos ensaios e apresentações, mas ao modo como esse tempo é aproveitado. No 

decorrer das observações, verifiquei que há um minucioso detalhamento no que concerne aos 

aspectos sonoro-musicais durante a realização dos ensaios. Elementos de fraseologia musical 

são explorados, a exemplo do destaque aos motivos melódicos, às frases e suas correlações 

com os demais elementos que compõem o contexto da música, ao modo como devem ser 

executadas conforme suas finalizações conclusivas ou não. Atenção também é dada aos 

deslocamentos anacrústicos, aos ritmos sincopados, às apojaturas e demais ornamentos que 

aparecem nos arranjos, evidenciando o cuidado com as articulações e com a interpretação 

musical em seus diferentes aspectos. A dinâmica também é um elemento relevante no 

decorrer dos ensaios, assim como o exercício de improvisação, como pode ser visto nos 

vídeos a seguir (vídeos 5 e 6): 
 

 

 
Vídeo 5 – Cadenza: Amigo Punk (Marcelo Birck/ Frank Jorge) 

 

 

 
Vídeo 6 – Explicações durante o ensaio 
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Esses conteúdos aparecem durante o exercício contínuo de ensaio. Não são explicados 

através de suas nomenclaturas ou termos técnicos, mas explorados no fazer musical, muitas 

vezes por repetição, quando a professora solfeja para os integrantes e mostra como devem 

executar. Assim, as músicas são trabalhadas, repetidas, tocadas por partes, até ficarem prontas 

para a apresentação pública (vídeo 7).  

 

                               

 
Vídeo 7 – Processo de ensaio 

 

A ênfase no conhecimento musical, a constância de apresentações, o refinamento com 

que são preparados os espetáculos anuais, o tempo dedicado e o detalhamento minucioso 

durante os ensaios, fazem com que a Orquestra Villa-Lobos assemelhe-se a um grupo 

profissional.  

A partir dessas características, comecei a perceber que o trabalho desenvolvido na e 

pela Orquestra Villa-Lobos remete, em alguns aspectos, à prática realizada nas orquestras 

profissionais. Passei a perceber, também, que, nesse processo, exigências e responsabilidades 

são demandadas aos integrantes, que, ao participarem da orquestra, passam a ter obrigações 

semelhantes às desse tipo de grupo profissional, tais como cumprir horários e compromissos 

agendados, participar de todos os ensaios, apresentações e demais atividades semanais, além 

de tocar o repertório demandado. Os próprios ensaios da Orquestra Villa-Lobos assemelham-

se aos procedimentos das tradicionais orquestras sinfônicas. O detalhamento do ensaio da 

Orquestra Villa-Lobos é exemplificado no trecho que se segue: 
 
Cecília começou a ensaiar por naipes. Primeiro os violoncelos – começou a 
leitura por trechos – durante a leitura, ela solfejava, às vezes durante todo 
trecho, outras, apenas nas partes em que os alunos apresentavam 
dificuldades. Em seguida, fez o mesmo processo com os violinos e depois 
juntou os dois naipes. Durante a passagem do tema inicial com os violinos e 
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violoncelos, ela precisou interromper algumas vezes para corrigir a afinação, 
uma das violinistas não alcançava a nota. Cecília cantava para ela ouvir e 
apontava com o dedo para cima. Em seguida, iniciou a leitura com a flauta 
contralto e o violão. As flautas contraltos tocaram, mas ainda inseguros. 
Cecília, em tom de brincadeira, fala: “contraltos, por favor, preciso de 
vocês...”. Descontraídos, os alunos dão risadas (NOTA DE CAMPO, nº 2, p. 
1, 26/10/2009)    

 

O excerto da nota de campo descreve o procedimento utilizado pela professora Cecília 

na realização das leituras à primeira vista, que, conforme observei, também é uma prática 

habitual durante os ensaios, mais especificamente quando é inserido um novo arranjo ao 

repertório. Conforme citação de diário de campo: 
 
14 horas, início do ensaio. Mesmo sem a presença de todos, Cecília entregou 
as partituras e colocou no aparelho de som a música “Paciência”, do cantor 
Lenine, para a orquestra ouvir. Os integrantes, atentos, olhavam suas partes e 
acompanhavam a leitura, exceto a percussão, pois não há parte para eles, e 
tocam de ouvido. Eles escutam a gravação e depois tocam junto. Cecília 
pouco interfere no que eles fazem e decidem. 
Estavam aglomerados; não havia partitura para todos e, ainda por cima, 
estavam lendo na grade. Cecília pedia para que acompanhassem sua voz. 
Após a escuta, pediu para que se organizassem em grupos de dez pessoas. 
Ela auxiliou na distribuição dos grupos e acatou a sugestão dos alunos sobre 
o modo de agrupá-los e de realizar a leitura, haja vista que estavam lendo na 
grade do regente. As partes ainda não estavam separadas.   
O ensaio parecia ter uma rotina igual aos demais que pude observar. Cecília 
conduziu a leitura por naipe e parava apenas para fazer as devidas correções. 
Aproximava-se do integrante que apresentava dificuldade e solfejava para 
que pudesse aprender como deveria ser executado. A todo instante, Cecília 
os ajudava na leitura, ao solfejar e marcar o pulso para o grupo. Os primeiros 
compassos foram passados por naipes; as flautas, depois as cordas e, em 
seguida, todos. Os integrantes estavam concentrados, eles permaneceram 
muito atentos durante o ensaio, mesmo com as conversas que eram iniciadas 
e que interrompiam o ensaio. Inicialmente, pensei que não conseguiriam ler, 
por estarem lendo na grade, mas, com a ajuda de Cecília, conseguiram ler 
sem grande dificuldade. Fiquei impressionada com a desenvoltura 
demonstrada pelo grupo. A leitura não estava sendo feita em um andamento 
lento.   
O ensaio foi conduzido conforme as necessidades e dificuldades 
apresentadas. Os integrantes iam tocando e, à medida que apareciam as 
dificuldades, eram orientados. Algumas vezes, repetiam um determinado 
motivo, compasso ou célula rítmica até acertarem e, depois, executavam toda 
a frase. Em outros momentos, imitavam e repetiam o que Cecília 
demonstrava, tudo a depender da dificuldade apresentada. Durante a leitura, 
Cecília exige silêncio. Não admite que atrapalhem o ensaio. E assim 
ensaiaram “Paciência”, das 14h às 17h30. No restante do ensaio, previsto 
para terminar às 18h, foi ensaiado o repertório da apresentação que iriam 
realizar dia 14 de novembro de 2009 (NOTA DE CAMPO, nº 3, 
12/11/2009). 
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A leitura de um novo arranjo é, quase sempre, intercalada com a execução do 

repertório antigo, que, necessariamente, precisa ser repassado pela orquestra antes das 

apresentações agendadas. Geralmente, os novos arranjos inseridos e preparados pela orquestra 

têm como fim alguma apresentação específica ou espetáculo de final de ano; só após são 

inseridos ao repertório das apresentações semanais.  

O que me chamava atenção durante os ensaios e leituras à primeira vista eram a 

concentração e a atenção dos integrantes durante a aprendizagem da música. Eles 

permaneciam atentos às explicações de Cecília e à leitura de suas partes. Outro aspecto que 

me surpreendeu foi a habilidade que eles tinham para compreender a música e executá-la. 

Eles pareciam utilizar-se de diferentes estratégias individuais para apreensão das músicas 

trabalhadas, que não se restringiam unicamente ao domínio da leitura, ou às repetições e 

imitações, mas a elaborações próprias de compreensão daquele material. Recursos como ouvir 

outro naipe, relacionar o que foi ouvido e tocado a outro trecho da música, memorizar 

estruturas, guiar-se pelos colegas, eram algumas das estratégias visíveis que utilizavam.  

Certa vez, fiquei impressionada com a habilidade de um dos integrantes da orquestra 

em articular suas várias habilidades e estratégias para executar uma música à primeira vista 

durante um dos ensaios. Um de seus professores de instrumento já havia me dito que ele era 

muito habilidoso, porém, não gostava de ler partituras e, por isso, sempre conseguia uma 

estratégia para “livrar-se” dela.  Sobre esse acontecimento, descrevo no trecho de diário de 

campo a seguir:  

 

A orquestra recebeu uma música nova: “Folia de Reis”, de Dom Salvador. 
Antes de começar a ensaiar, Cecília colocou o áudio da música para os 
integrantes ouvirem, era áudio do software/editor de partitura, apenas para 
reconhecimento do arranjo. Cecília explicou para a orquestra que Dom 
Salvador havia se inspirado na tradição folclórica da Folia de Reis para 
escrever aquela composição, por isso, ela era cheia de elementos e figuras 
sincopadas. Handyer estava na percussão e Cecília pediu para ele tocar piano 
porque o Geyson não poderia ir ao ensaio. A parte do piano estava escrita e 
não havia cifra para facilitar a leitura. Antes de começar a tocar junto com a 
orquestra, percebi que ele havia feito uma leitura rápida, verificou algumas 
passagens e depois deixou a partitura de lado. Eu estava ao lado dele e vi que 
tocou sem partitura, ela estava lá, mas ele nem a olhava. Disse-me que 
preferia tocar de “ouvido”, porque não tem boa leitura à primeira vista e a 
parte estava complicada para ele ler.  Em certo momento do ensaio, eu 
acompanhei toda a parte do piano enquanto o Handyer tocava, e vi que ele 
tocou todo o trecho de ouvido e bem certinho, conforme o que estava escrito. 
Fiquei surpresa! Como ele conseguiu isso se não estava lendo? Em um dos 
trechos da música, havia um sinal de repetição para mão esquerda, o 
Handyer fez como estava escrito, porém, sem olhar. Atrapalhou-se apenas na 
contagem, mas foi ágil ao perceber que sua harmonia chocou com a da 



145 
 

orquestra, e logo corrigiu, sem a intervenção de Cecília (NOTA DE 
CAMPO, 24/11/2010).  

 

Os ensaios da orquestra são intensos e minuciosos e, normalmente, não há intervalo, 

exceto em caso de imprevisto. São três horas seguidas de ensaio, que só não são ininterruptas 

porque a execução instrumental é intercalada por pausas para conversas, comentários, 

brincadeiras, tomada de decisões e planejamentos. Entre esses aspectos, percebi que há uma 

sistemática rotina que norteia a realização dos ensaios: Cecília reserva o início do ensaio para 

os informes gerais e comentários, depois escreve no quadro o nome das músicas que irão ser 

trabalhadas e só depois começa a ensaiar. Nessa dinâmica realizada durante o processo de 

preparação das músicas, há ainda a constância no revezamento entre os instrumentistas. 

Muitos deles tocam mais de um instrumento e, dependendo do arranjo, nem sempre 

permanecem em um mesmo naipe durante todo o ensaio ou apresentação, havendo, assim, a 

necessidade de troca de lugares.   

Essas trocas também demandam tempo, sobretudo porque a sala de ensaio é pequena 

para o número de pessoas que participam dos ensaios. As cadeiras disponíveis não são 

apropriadas e ocupam muito espaço. São, na maioria, carteiras escolares que possuem 

prancheta de apoio para escrita. Os integrantes ficam muito próximos uns dos outros, o que, 

em alguns momentos, interfere na execução e concentração dos mesmos. Inúmeras foram as 

vezes em que presenciei o arco do violoncelo encostar no colega ao lado por não ter como 

ficar mais distante. Sobre esse aspecto, Leandro comenta: “Aquela sala apertada é uma das 

coisas que eu não gosto ali, [porque], às vezes, tu tá tocando, aí tu tá cutucando o pessoal do 

lado, de tão apertada que tá aquela sala, entendeu? (LEANDRO, p. 6, 04/11/2011). 

No que concerne ao espaço, um dos aspectos que chama a atenção é o fato da 

Orquestra, mesmo sendo um grupo consolidado na escola ao longo de 20 anos, reconhecido 

pela instituição por sua importância como parte do projeto escolar, ainda não possuir um 

espaço apropriado que comporte suas atividades. Cabe destacar não apenas o espaço, mas 

também a inadequação da mobília da sala, haja vista que as carteiras escolares não são 

apropriadas para os ensaios da orquestra. 

Quase não há espaço para os integrantes se movimentarem dentro da sala, 

principalmente quando a eles se juntam os integrantes do coral. Em várias observações, 

preferi ficar em pé durante todo o ensaio, encostada em um cantinho da parede, por detrás da 

porta, para não atrapalhá-los ainda mais. Nas vezes em que permaneci sentada, ficava tão 

próxima aos integrantes da base harmônica que minhas pernas ficavam encostadas no teclado, 

e qualquer movimento poderia atrapalhá-los.   
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 Figura 11 – Sala de ensaio   

 

Gradativamente, foi possível entender que o ensaio não está restrito à leitura, 

passagem e correções das músicas do repertório da orquestra; ele é, também, um momento de 

compartilhamento e trocas de ideias e conhecimentos e de tomada de decisões coletivas, num 

constante diálogo entre regente e integrantes. 

Embora o ensaio tenha três horas de duração, pelas feições não era comum eu perceber 

cansaço por parte dos integrantes; exceto algumas vezes, ao final dos ensaios, foi possível 

notar uma maior facilidade em desconcentrarem-se, principalmente quando ocorriam os 

ensaios mais longos, com quatro horas de duração. Acredito que os momentos de conversa e 

descontração, que, por vezes, intercalam uma música e outra, podem estrategicamente 

contribuir para dinamizar o ensaio, não deixando que se torne exaustivo. Assim, os ensaios da 

orquestra, ao mesmo tempo em que são realizados de forma sistemática, com o rigor, 

exigências e responsabilidades que levam o grupo a assemelhar-se a orquestra profissional, 

envolvem frequentes momentos de descontração, que flexibilizam a sistemática e o rigor, sem 

perder o foco na preparação do repertório.  

Foi recorrente em minhas observações ver os integrantes dispersarem-se entre uma 

música e outra; levantavam de seus lugares, conversavam, gargalhavam, alguns, concentrados 

em seus lugares, estudavam suas partes, outros tocavam e cantavam músicas que não faziam 

parte do repertório. No entanto, minutos depois estavam novamente conectados ao ensaio. 

Bastava Cecília solicitar o reinício (vídeo 8).  
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Vídeo 8 – O ensaio: entre a passagem das músicas 

 

Do mesmo modo, os ensaios que antecedem o espetáculo parecem ser estimulantes 

para o estudo e empenho individual, conforme comenta Alexsander: 

 
A parte que eu mais gosto é quando tá chegando o espetáculo. Aí sim, a 
gente tem que estudar. Assim, que nem agora, falta um mês e meio pro 
espetáculo, e, aí, a gente tem que estudar bastante, e tudo em cima da hora, 
assim, as músicas vão chegando, e tem que estudar, e é muito legal isso de 
ter que fazer, se superar, ter que se puxar, sabe? Eu acho muito legal 
(ALEXSANDER, p. 3, 30/10/2011). 
 

 

Conforme o excerto, Alexsander parece entender que o seu esforço e sua dedicação 

terão implicações no espetáculo. Ele vê concretamente o uso e o resultado daquilo que 

aprendeu, e isso parece ser um elemento que estimula sua aprendizagem. 

É durante o ensaio que, também, aprende-se a entender os olhares, os gestos e 

expressões, indicações feitas pela regente e pelos próprios integrantes. Aprende-se a entender 

o que não é dito através de palavras. Os novatos na orquestra parecem levar um tempo para 

adaptarem-se a essa dinâmica que se instaura no ensaio da orquestra e se estende às 

apresentações.  

 
Foi durante o ensaio que Cecília comentou sobre a apresentação que haviam 
feito no dia anterior. Falou sobre a turma C (dos novatos), que ainda não 
sabem se comportar e agir numa apresentação. Disse que o grupo C, durante 
o Tico-tico no fubá, que ainda não sabem tocar, o que, segundo ela, já 
deveriam saber, permaneceram no palco, uma das alunas se abaixou e os 
demais se amontoaram ao lado. Outra menina ficou solfejando durante a 
música. Então, Cecília disse que eles precisam ficar atentos e começar a 
aprender como se posicionar. Falou sobre um dos meninos, que estava 
parado, olhando para cima, apoiado em uma perna, sem postura para tocar. 
Cecília disse que o fitou, e ele, nada, depois de um tempo ele viu.  Disse que 
eles precisam começar a entender os códigos de comunicação entre eles, 
sobretudo os novatos. Nas apresentações, são os gestos, o corpo e o olhar 
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que vão falar, coisa que os mais antigos já sabem, já entendem (NOTA DE 
CAMPO, nº 28, 28/10/2010). 

 

Nesse processo de formação musical, que consiste em preparar os alunos para tocar na 

orquestra, os integrantes também são orientados a se portar no palco, do mesmo modo que 

aprender a decodificar alguns sinais de regência torna-se imprescindível. Na orquestra, 

segundo Lago Junior (2002), o regente precisa ter um grande poder de comunicação, por isso, 

todos os movimentos são realizados “sob o signo dos movimentos gestuais [braços, rosto, 

olhos, dedos e demais vibrações corpóreas] derivados do conhecimento e da técnica, da força 

do domínio da partitura e da liderança sobre seus músicos” (LAGO JUNIOR, 2002, p. 261). 

Embora esses procedimentos pareçam óbvios em uma orquestra sinfônica, por exemplo, no 

processo de ensino da Orquestra Villa-Lobos é algo necessariamente enfatizado, sobretudo 

por não restringir-se aos gestos e movimentos convencionalmente utilizados (vídeo 9). 

 

 
Vídeo 9 – Códigos de comunicação 

 

Tocar na orquestra implica ter domínio desses códigos de comunicação e executá-los 

no momento exato, para não destoar dos demais integrantes que participam do grupo, o que 

afetaria diretamente o resultado artístico do grupo. Isso implica também em aprender a 

trabalhar coletivamente e a estar atento ao outro. 

5.1.1.1. Construir rotinas  

A preparação dos ensaios demanda uma rigorosa organização. Sobre esse aspecto, 

Cecília explica: 
 
Eu tive que imprimir uma organização dentro do trabalho, que, se tu vê, tu 
acha assim: ah! Mas é uma coisa que flui. Não é um trabalho tão rígido, não, 
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não é rígido. Ele não é rígido, mas é muito planejado, ele é muito 
organizado. Cada detalhe é organizado pra que a coisa possa acontecer com 
esse número de pessoas todas (CECÍLIA, p. 65, 13/12/2010). 

 

A fala de Cecília evidencia que, para a realização do trabalho, é necessário haver uma 

estrutura e uma sistematização. Como ela mesma aponta: “Pra quem vai trabalhar música 

nesse nível que a gente trabalha aqui, [tem] todo um trabalho sistemático, trabalho de muita 

continuidade, um trabalho de muito estudo (CECÍLIA, p. 5, 16/11/2010). 

 Essa sistematização parece fazer parte de todas as ações de Cecília, referentes aos 

ensaios. Ela explica que existe um planejamento, não é simplesmente chegar e improvisar: “é 

todo um planejamento que é feito ensaio após ensaio. Então, pra cada ensaio eu tenho o 

planejamento específico, de decisões que eu já tomei, que eu planejei para o ensaio. E eu 

tenho que contar que aquilo ali vai dar certo” (CECÍLIA, p. 55, 13/12/2010). Até mesmo os 

lugares não são ocupados aleatoriamente, como mostra o excerto da fala destacada: 
 
A sora trabalha também a questão dos lugares, onde a gente tá sentado, por 
exemplo. Os lugares que a gente senta, não é simplesmente chegar e sentar: 
ah, eu vou sentar aqui, porque eu quero sentar aqui. Não, os lugares são 
organizados de acordo com o local da apresentação que a gente toca. Então, 
se eu fico do lado de fulano e beltrano, por exemplo, na hora do ensaio, na 
hora da apresentação, eu vou ficar do lado dessas mesmas pessoas.  [...]. 
Acho que até uma questão de organização, assim, sabe? Porque funciona 
melhor assim, então, deve ser por isso (LEANDRO, p. 19, 04/11/2011). 

 

Cecília enfatiza, ainda, que a base de todo o seu planejamento é o repertório que a 

orquestra está trabalhando, “em função de uma apresentação imediata, de uma a médio prazo 

e de uma a longo prazo” (CECÍLIA, p. 57, 13/12/2010). 

Muitas coisas são realizadas durante o ensaio: explicações, comentários, brincadeiras, 

conversas. Como aponta Cecília: “Durante esse momento que nós todos estamos juntos, os 42 

e eu, não necessariamente a gente tá ensaiando música. A gente tem muitas decisões, 

comunicados importantes, informações, e a vida da orquestra acontecendo. A vida, da sua 

agenda, a vida inclusive social da orquestra” (CECÍLIA, p. 52, 13/12/2010). Essa citação de 

Cecília remete a Adão, ao relatar que não é só chegar à sala de aula e passar conteúdos, 

porque há outras situações envolvidas. Do mesmo modo, nos ensaios, por tudo que foi 

percebido, não é só chegar e tocar, mas, sim, tratar da vida da orquestra, que envolve também 

a vida de seus participantes, que, juntos, aprendem como é tocar em orquestra e como 

organizá-la.  
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Assim ocorrem os ensaios da orquestra; um momento destinado à preparação e 

vivência do grupo, permeado de aprendizagens que se interpõem entre as diferentes situações 

e acontecimentos, garantindo a concretização da aprendizagem e o consequente resultado das 

apresentações e espetáculos que serão realizados pelo grupo. Mas, além disso, os ensaios 

revelam parte do processo de operacionalização e funcionamento desse modo de ensinar 

música na escola.  

Essa forma sistematizada de organização não ocorre apenas nos ensaios, mas 

também em todas as atividades promovidas pela orquestra: viagens, passeios, apresentações e 

nas oficinas de instrumento que dão suporte às apresentações e preparam os alunos para 

integrar a orquestra. 

5.1.1.2. Tocar em grupo  

   O trabalho coletivo foi um dos aspectos que se destacou entre os dados coletados junto 

aos integrantes. É durante os ensaios que os participantes parecem estabelecer relações de 

cumplicidade e aprendizagem mútua, ao começar a ouvir o outro, a entender a orquestração e 

situar-se dentro dessa construção sonora coletiva. A fala de um dos entrevistados demonstra 

tais aspectos: 

 

Acho que o legal é a prática de orquestra, que daí tu aprende a ouvir, a 
esperar o outro a tocar. E o mais legal, também, depois de conseguir fazer a 
minha parte dentro da orquestra, é prestar atenção no que os outros estão 
tocando e entrar no que os outros estão tocando. Não é uma coisa que eu só 
me ouço, aí vou tocar a minha parte; é a minha parte só que importa e eu 
tenho que fazer certo e o resto... Não, aí eu acho que tu tem que perceber 
muito mais o que os outros [tocam]. Acho que o legal é tu perceber assim: 
ah, por isso que minha parte é mais lenta, porque eles estão fazendo mais 
rápido, e aí, ah, é por isso que aqui tem uma semínima, porque lá vai 
terminar a colcheia deles, vai continuar na semínima, na mesma nota, aí, a 
gente vai passar a ter a parte principal da música. Naquela valsa de A’melie 
[composição de Yann Tiersen], aquilo lá é muito legal, assim, porque tocar 
aquilo sozinho é muito chato, é muito chato, mas aí, depois, quando tu toca 
com a orquestra, é tão bom de ouvir, de tocar aquilo lá, é muito bom 
(ALEXSANDER, p. 9-10, 30/10/2011). 

 

 Na fala de Alexsander, fica implícita a importância do trabalho coletivo no processo 

de aprendizagem da orquestra. O gostar de tocar parece relacionar-se ao fazer música 

coletivamente. É nesse processo coletivo que os integrantes parecem a todo o momento estar 

aprendendo uns com os outros, independentemente da dimensão individual – habilidade 
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técnica-instrumental e conhecimento dos códigos de leitura e escrita musical – que, além de 

não ser suficiente para que se consiga tocar em conjunto, parece não ser atrativa.  

 Nessa direção, Rafaela diz que “na aula individual tu aprende mais a técnica; já em 

grupo, tu tem que aprender a dinâmica, a ouvir a voz do colega e sincronizar com o ritmo” 

(RAFAELA, p. 7, 04/11/2011). A própria natureza do trabalho proposto pela orquestra indica 

que a formação individual acontece como uma ponte para o fortalecimento da prática em 

conjunto, que, juntas, convertem-se em um fazer musical que envolve uma variedade de ações 

que não estão restritas ao tocar, mas a todas as ações referentes ao fazer música, que inclui 

ouvir, ensaiar, tocar junto com os colegas, preparar o espetáculo, selecionar músicas, escolher 

figurino, carregar e montar equipamentos e cuidar dos instrumentos. É através dessa ação 

coletiva que os integrantes passam a fazer a conexão entre o aprendizado individual e o 

coletivo, concebendo, gradativamente, sua própria visão sobre o trabalho em grupo, além de 

elaborar estratégias de execução, como mostram as falas de Eriadny e Stephanie: 

 

Eu presto atenção na entrada dos outros instrumentos, porque vai me ajudar 
mais, porque, às vezes, eu tenho que entrar num lugar e eu não quero tá 
contando os tempos. Aí, eu presto atenção em quem é que vai entrar antes de 
mim, pra eu já entrar. Na harmonia, também, quando eles mudam o tom, 
alguma coisa assim, eu já fico mais ligada, tipo, muda a armadura, entendeu? 
(ERIADNY, p. 10. 30/11/2011) 

 
[Nos ensaios] eu aprendo bastante coisa, assim, nas músicas a gente vê que 
não é sempre a mesma coisa, depende de cada naipe também, que tem 
violino, tem o violoncelo, a percussão, cada um tem a sua parte difícil e a 
sua parte fácil. Eu vejo que todo mundo trabalha em grupo, tipo, todo mundo 
ouve o outro grupo: eu tô tocando, quando vê, ao mesmo tempo eu tô 
ouvindo a segunda voz pra eu ver onde vou entrar. Então, todo mundo faz, é 
mais um trabalho em grupo, todo mundo trabalha junto, não vai cada um por 
si (STEPHANIE, p. 14, 04/11/2011).  

 
  

As falas apresentadas enfatizam o fazer musical coletivo, no qual os integrantes 

aprendem e constroem seu fazer música juntos, durante os ensaios. O registro sonoro das 

músicas em partituras não compromete o diálogo e a relação recíproca estabelecida entre os 

componentes durante os ensaios. Eles não ficam apenas centrados em suas partes, mas atentos 

ao que acontece ao seu redor: expressões, gestos, olhares, vigilantes nas escutas e 

comportamentos que delineiam a dinâmica musical imbricada no processo de aprendizagem 

da orquestra. Essa relação de interdependência e as ações mútuas, criadas entre os próprios 

músicos, denotam características referentes ao ensino nesse grupo.   
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Há, nessa relação, um contínuo ouvir a si e aos outros que parece possibilitar o 

entendimento de cada etapa da construção musical coletiva, que envolve a combinação entre 

sons, instrumentos e a forma como são executados. O resultado sonoro obtido no ensaio 

também pôde ser percebido através desse ouvir atento, como enfatizado por Stephanie: 

“quando faz a divisão de voz que eu acho legal, tipo, uma faz uma nota que combina com a 

outra, e, daí, quando vê, dá super certo. Eu acho bem legal (STEPHANIE, p. 14, 04/11/2011). 

De modo semelhante, Eriadny revela o seguinte: 

 

Os ensaios são organizados mais por naipes, tipo, tem naipe de soprano, tem 
naipe de tenor, naipe de contralto, violoncelo, violino, e cada instrumento 
tem uma sonoridade diferente, e, quando junta tudo, dá um efeito muito 
diferente [...]. Isso eu sempre presto atenção nos ensaios, como, bah! Como 
eu ia botar um samba em violoncelo? Ah, é muito...é um aprendizado 
enorme (ERIADNY, p. 18-19. 30/11/2011) 
 

 
 O ouvir o outro, compreender o que acontece entre as diferentes vozes e notas 

executadas, perceber a instrumentação não convencional, e como os instrumentos soam após a 

execução, são aspectos marcantes no trabalho em conjunto realizado durante os ensaios na 

Orquestra Villa-Lobos, conforme percebido por Eriadny. Esses procedimentos parecem 

representar a rotina da orquestra e algumas das características que indicam o modo como os 

integrantes aprendem música.  

 Esse ouvir a si e aos outros parece também servir como estratégia dos integrantes para 

perceber seus problemas de desafinação e ritmo. Eriadny, violoncelista, afirma que, quando 

está tocando com a orquestra, consegue perceber melhor sua sonoridade e verificar o que 

precisa melhorar, no tocante à afinação e precisão rítmica. Para ela, é essa sintonia que a 

motiva. 

 A prática coletiva está presente nas diversas ações desenvolvidas na Orquestra, o que 

parece fazer com que o coletivo sobreponha-se ao individual, seja em seus interesses, 

decisões, escolhas, obrigações e responsabilidades. Embora algumas práticas e decisões 

individualizadas também façam parte desse processo, estas convergem para o coletivo, o que 

tem reflexo nos comportamentos, nas ações, no convívio, nas relações e significados que vão 

sendo estabelecidos. É nesse sentido que os momentos de ensaio são expandidos a outros 

formatos, como os retiros anuais criados por Cecília. 
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5.1.1.3. Conviver com o grupo 

Como extensão dos ensaios realizados na escola, a orquestra promove anualmente 

retiros musicais com a finalidade específica de preparar o repertório que será executado no 

espetáculo de final de ano. De acordo com o relato de integrantes, durante o retiro é realizado 

um trabalho intensivo de estudo do repertório através de ensaios gerais e de naipe, o que foi 

confirmado pelo relato da professora Cecília:  
 
O retiro, ele inicia, desencadeia o estudo do repertório novo [...] que é pra 
esse espetáculo de final de ano. [...] A gente organiza todo um cronograma 
de atividades, de estudo intensivo [...], ensaios parciais, de leitura de 
partitura, depois ensaios gerais, todos, e também atividades paralelas 
(CECÍLIA, p. 34, 16/11/2010).  

 

É com a proposta inicial de preparar as músicas do espetáculo de final de ano que o 

retiro promove situações outras que marcam o ensino e a aprendizagem musical nesse evento. 

Segundo Alexander: “eu acho que [o retiro] é pra aprimorar o repertório que vai ser 

apresentado no espetáculo e pra aumentar o vínculo das pessoas da orquestra, que daí tu tá 24 

horas um olhando pra cara do outro” (ALEXSANDER, p. 8, 30/10/2011).  Alexsander parece 

entender que a prática coletiva não se restringe unicamente ao tocar com o outro, mas 

significa também o estabelecimento de um convívio mais intenso entre os integrantes.  

A integração entre os participantes, entrelaçada com o estudo do repertório, é 

acentuada durante esse período e pode ser compreendida como uma estratégia pedagógica não 

apenas para o ensino das músicas, mas para aproximar os indivíduos, como mesmo citou 

Alexsander. Nessa direção, a ação educativa desencadeada no retiro propicia um ambiente de 

aprendizagem no qual é mantida a sistemática dos ensaios realizados na escola, porém, 

tornando-os mais descontraídos e prazerosos. O fato de acontecer fora da escola ameniza o 

modo intenso como é desenvolvido, criando um ambiente favorável ao aprendizado.  

Desse modo, o convívio fora da escola durante o retiro, intercalando música, lazer, 

entretenimento e convivência, parece trazer contribuições significativas para a formação dos 

integrantes, ao fortalecer suas práticas, condutas e o convívio coletivo, que irão repercutir 

diretamente na aprendizagem. Tais aspectos fazem parte da sistematização que o projeto cria 

para desencadear a aprendizagem, e não estão desvinculados das especificidades que 

caracterizam a orquestra e a instituição a que pertencem. Conforme explica Adão, diretor 

(gestão 2008 a 2010), assim como a escola, a orquestra também elabora estratégias e encontra 
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meios que viabilizem a aprendizagem de seus estudantes, o que, consequentemente, terá 

implicações em seu processo de formação. Em suas palavras: 

 
Parece uma coisa irrelevante, mas não é! Nós trabalhamos com 
comunidades, onde eu não entro na minha sala de aula exclusivamente para 
minha aula de história, eu, antes, tenho que [ensinar os alunos] a sentar, eu, 
antes, tenho que ensiná-los a ouvir, eu, antes, tenho que trabalhar com eles a 
construção de determinadas relações que, pra quem tem 54 anos como eu, 
era papel da família. Bom, mas a escola... não é esse o papel dela? Começo a 
questionar [sobre isso]. Se a minha clientela começa a chegar dessa forma, e 
eu tenho que dar aula de história pra eles e não consigo, antes, eu sou 
obrigado a construir uma série de outras situações pra que ele consiga mais 
adiante construir meus conceitos de história. Eu não poderia brincar de dar 
aula de história enquanto eles não estão preparados minimamente pra ouvir 
aquilo que eu tenho a dizer. Não é uma situação simples. No discurso pode 
parecer, mas ela é extremamente complexa (ADÃO, p. 3-4, 17/11/2010). 

 

 

De modo semelhante ocorre na orquestra: Cecília promove situações propícias à 

aprendizagem. Como ela mesma explicou, o lazer dos integrantes nos finais de semana é jogar 

bola no pátio da escola, já que na comunidade não há lugar para lazer. Então, pensou em criar 

o retiro como forma de proporcionar aos integrantes uma experiência diferenciada da que eles 

têm cotidianamente. A escolha do local, um convento franciscano no meio da serra gaúcha, 

propicia o contato direto com a natureza, com passeios e banhos de cachoeira: “é uma 

experiência de vida, que a gente [busca] fazer o vínculo com a música” (CECÍLIA, p. 35, 

16/11/2010). Algumas experiências vão sendo desencadeadas no convívio entre os 

integrantes, que, independentemente da idade, consideram-se iguais no processo de 

integração, como demonstra a fala a seguir: 
 
Teve uma noite no retiro que [...] eles brincaram de pega-pega! E os grandes, 
de 22 anos, brincando junto! Sabe? É uma coisa assim que, no dia a dia 
deles, talvez eles não tenham essa oportunidade, e lá, quando eu vi, eles se 
organizaram, e num primeiro momento eram os meninos contra as meninas, 
depois já misturou tudo [...]. É uma coisa assim de uma brincadeira saudável, 
sabe? Porque, infelizmente, onde eles moram, tem brincadeiras que não são 
saudáveis, tem crianças que brincam com protótipos de armas. Existem 
referências completamente equivocadas na comunidade, de que o dinheiro 
fácil é o dinheiro das drogas ali nas esquinas e que a arma é o status 
(CECÍLIA, p. 35, 16/11/2010). 

 

 Essas são situações diferentes das que os integrantes vivem em seu dia a dia e que, 

talvez, não tivessem oportunidade de viver se não fosse pela participação na orquestra. Eles 

próprios admitem que o retiro é favorável para o processo de aprendizagem do repertório, 
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tanto que, além da ênfase no estudo, a convivência com o outro, o entretenimento e as 

refeições foram aspectos recorrentes que emergiram entre os dados, como mostram alguns 

exemplos extraídos das falas dos entrevistados: “Ah, o retiro, além de estudar muito (risos), é 

um momento que nós ficamos mais juntos, mais unidos, que dormimos e acordamos todos 

juntos. Além das brincadeiras...E tem mais aulas” (EGUIVALDO, p. 5, 04/11/2011).  

 Nessa mesma direção, Rafaela diz que o retiro “é um momento pra gente ficar junto, é 

como um ensaio normal, só que é em um lugar arejado, aberto, e também é bem divertido” 

(RAFAELA, p. 6, 04/11/2011). A fala de Leandro também aponta para esses aspectos:  

 
Eu acho que o retiro é um momento legal, assim, sabe? A gente passa 
bastante tempo com os nossos colegas da orquestra, então, é um momento 
pra gente conversar melhor. [Na escola] até que, às vezes, a gente conversa, 
mas a gente conversa correndo, porque a gente [...] tem que ir pras nossas 
casas, até porque, às vezes, mora meio longe, ou senão tu tem que ir pra 
casa, porque tem que pegar alguma coisa e tem que voltar aqui de novo, aí a 
gente acaba não se encontrando muito. Daí, no retiro é um tempo que a gente 
se vê mais e a gente se fala mais. Por causa disso, a gente tem uma 
convivência maior com os colegas no retiro (LEANDRO, p. 11-12, 
04/11/2011). 

 

A rotina de estudo parece tornar-se agradável pela situação e pelo local escolhido para 

realização do retiro, conforme evidencia a fala de Alexander: “Eu acho que não cansa pelo 

lugar, por não ter estresse nenhum, por tu tocar, assim, de uma maneira tão livre. Eu acho bem 

tranquilo” (ALEXSANDER, p. 8, 30/10/2011). Ainda segundo Alexander: 

 
[É] muito mais legal ensaiar num lugar assim com uma natureza linda, com 
uma tranquilidade, do que ter que ir todo dia pra dentro da sala da orquestra. 
[No retiro], tu vai lá pr’aquela sala que tem umas janelas enormes, aquele 
ventinho entrando e a gente tocando. Bah! É muito bom. Aí, tu tocando de 
pantufinha, assim, chinelo de dedo, é muito bom, é muito bom. O retiro é 
uma das melhores coisas que tem pra se fazer, assim, com a orquestra [...]. 
(ALEXSANDER, p. 8, 30/10/2011). 

 

A fala de Alexsander evidencia que no retiro há uma saída da rotina dos integrantes, 

mas não da rotina diária de ensaio. Parece haver um deslocamento da estrutura do ensaio 

realizado na escola para o local do retiro. A sistemática e a estrutura dos ensaios permanecem 

as mesmas, como ocorre na escola, porém, com as atividades e o tempo destinado a cada uma 

delas intensificados. Por acontecer em um local diferente, parece dar uma nova dinâmica ao 

trabalho. A sensação de estar mais à vontade parece estimular a aprendizagem e o 

envolvimento dos integrantes nas atividades de preparação do repertório.  
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Para Leandro, no retiro eles não têm muitas preocupações com os compromissos do 

dia a dia; além do mais, é um lugar tranquilo e silencioso, onde podem conviver com a 

natureza e respirar ar puro, o que, para ele, “rende totalmente, porque, se tu tá tranquilo, tá 

com a cabeça vazia, aí tu dorme bem, porque tu tá num lugar que não tem barulho, não tem 

[interferência], tu aprende melhor” (LEANDRO, p. 12, 04/11/2011). 

 

 
Figura 12 – Retiro (2010) 

 

Essa situação de ensino desenvolvida no retiro parece propiciar aos integrantes da 

orquestra as condições favoráveis para a aprendizagem. São estratégias que, ao mesmo tempo 

em que promovem um intensivo estudo de música, favorecem aos participantes várias outras 

experiências, como passar dias fora de casa sem os pais, conviver com seus colegas, conhecer 

lugares e pessoas, tanto que em nenhum dos depoimentos houve reclamação acerca da 

sobrecarga de atividades.  

Existe uma estrutura complexa de organização das atividades para que o retiro 

aconteça, em que os vários aspectos referentes a seu funcionamento são devidamente 

pensados e sistematizados, desde a chegada ao local, como evidenciou Alexander:  
 
Aí, a gente chega lá e a “sora” distribui a gente nos quartos, a gente vai pros 
quartos, organiza as coisas e, depois, sempre depois de organizar os quartos, 
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a gente tem que descer lá pra sala de ensaio, que é uma sala bem grande pra 
gente fazer as combinações de como vai ser o retiro. Aí, ela entrega sempre 
uma folhinha com a programação do retiro inteiro, com todos os dias, com 
os horários de cada coisa, e aí, geralmente, ela entrega uma partitura e a 
gente toca um pouquinho e, depois, como a gente chega sempre de 
tardezinha, a gente toca um pouco e daí já tem a janta, depois é o horário 
livre (ALEXSANDER, p. 7, 30/10/2011). 

 

Definir algumas normas é necessário para que seja mantida a organização do retiro. 

Conforme pude identificar através da programação e distribuição dos horários (Fig.13), todas 

as atividades foram previamente definidas e, conforme depoimento, rigorosamente seguidas. 

Pelo que é possível entender, Cecília, ao sistematizar, consegue ter controle do funcionamento 

geral das atividades propostas, podendo, assim, projetar suas metas e prazos. O dia, durante o 

retiro, por exemplo, era preenchido por atividades que levassem a preparar o repertório do 

espetáculo, através de estudo individual orientado pelo professor de instrumento, por ensaios 

parciais (de naipe) e ensaio geral (com todo o grupo). Assim foi descrito pela professora 

Cecília:  

 
Eles têm horário: meia hora pra fazer a leitura da peça, daí mais meia hora 
pra juntar tais naipes, daí mais uma hora de ensaio geral [...], é um programa 
muito intensivo que a gente faz, que eu organizo junto com os professores, 
mas é um desafio [...] dar conta daquilo ali no tempo que a gente tem de 
montar as peças (CECÍLIA, p. 34, 16/11/2010). 
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         Figura 13 - Programação do retiro (2010) 

 
  

 O cronograma intensivo de atividades também foi relatado por um dos integrantes da 

orquestra: 
 
Era a semana que antecedia um dos retiros e, ao entrar no ônibus, encontrei 
um dos integrantes da orquestra. Fomos conversando até a escola e no 
caminho ele perguntou se eu iria viajar com eles para o retiro. Respondi que 
não. E perguntei-lhe: o que fazem lá? Ele contou que acontecem ensaios 
constantes durantes todos os dias. Explicou-me que ensaiam o dia inteiro, 
com intervalos de três em três horas apenas para as refeições (NOTA DE 
CAMPO, nº 22, p. 1, 16/09/2010).  

 

Em um momento seguinte, após a realização do retiro, esse mesmo integrante me disse 

que, embora cansativo, ele sentiu prazer em participar e me descreveu como foram os dias de 

retiro musical. Em minhas notas destaquei seu comentário: 
 
O [integrante] me falou sobre o retiro, disse que foi “tri bom”, mas que 
também foi cansativo. Eles acordavam, tomavam café e iam ensaiar, depois 
paravam para o lanche da manhã e voltavam para o ensaio. Depois do 
almoço, ensaio, lanche da tarde, ensaio novamente, depois, jantar e, apenas à 
noite, tempo livre. (NOTA DE CAMPO, nº 25, p. 1, 14/10/2010) 
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O depoimento de Alexsander sintetiza o que acontece durante o dia no retiro: “é 

ensaio demais, entre os períodos de refeição é ensaio, e aí, quando tem essas atividades livres, 

a gente esquece de música e vai brincar” (ALEXANDER, p. 8, 30/10/2011). 

Pelo que é possível concluir, o retiro, embora mantenha a sistematização dos ensaios 

e as normas que regulam seu funcionamento, é um espaço de convívio criado por Cecília para 

propiciar a aprendizagem do repertório da orquestra. Conforme apontam os dados, a dimensão 

da socialização está sempre presente nas atividades da orquestra, seja nas apresentações ou 

ensaios. Essa dimensão foi encontrada também nos trabalhos revisados, o que parece indicar 

que há aspectos que parecem ser próprios da prática em conjunto, independentemente do 

contexto em que são realizados. 

5.1.2. As oficinas de formação para a orquestra 

A orquestra possui oficinas de formação musical que, conforme a professora Cecília, 

surgiram devido à necessidade de “constituir um trabalho mais metodológico, um trabalho 

com mais unidade, mais abrangente em termos de formação musical [...]. Hoje [as oficinas] se 

constituem como a grande formação musical do projeto” (CECÍLIA, p. 40, 13/11/2010). 

Essas oficinas são responsáveis pela formação musical dos alunos de instrumento que 

irão integrar a orquestra, e a seleção é feita pelo próprio professor da oficina, que indica quem 

está preparado para ingressar na orquestra, a partir daqueles que mais se destacam. Segundo o 

professor Beto, “as oficinas [...] nutrem o trabalho do grupo de alunos de apresentação, que é 

a orquestra” (BETO, p.8, 25/11/2010).  

Entre as falas dos entrevistados, foi possível constatar que é através da oficina de 

iniciação à flauta doce que os alunos ingressam no projeto e, posteriormente, na orquestra. 

Assim ocorreu com Eriadny, integrante e monitora da orquestra, que ingressou na oficina de 

flauta e no coral infantil do projeto da orquestra, no ano de 2002, quando cursava a primeira 

série do ensino fundamental. Segundo ela, seu objetivo era entrar para a orquestra, o que só 

aconteceu após alguns anos, quando ela começou a cursar a quinta série. Sobre isso, Eriadny 

explica: 

 
Eu entrei [para o coral e flauta] pensando na orquestra. Eu queria entrar na 
orquestra. Só que, pra eu entrar na orquestra, eu tinha que passar pela 
oficina. Eu tinha que tocar alguma coisa. Daí foi meio que uma obrigação, 
mas eu gostei. E aí, tudo que eu tinha que fazer, eu fazia, só pra entrar na 
orquestra (ERIADNY, p. 2, 30/11/2011). 
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Esse processo de preparação para a orquestra permaneceu no decorrer dos anos, 

inclusive durante o período da realização da pesquisa. Assim, como afirma Beto, é o trabalho 

inicial desenvolvido pela professora Keliezy que vai preparar as crianças que irão fazer parte 

da orquestra, sendo sua oficina a porta de entrada para o grupo (BETO, p.8, 25/11/2010). Já a 

professora Keliezy, considera que, além da sua oficina de iniciação à flauta doce, outra porta 

de entrada para a orquestra é a oficina de percussão (KELIEZY, p. 4, 21/11/2010). Para 

Keliezy, “o resultado daquele trabalho em aula é o que eles vão produzir na orquestra” 

(KELIEZY, p.13, 21/11/2010).  

Nessa mesma direção, o professor Douglas, responsável pela oficina de percussão, ao 

falar sobre a relação das oficinas com a orquestra, afirmou que o foco do trabalho 

desenvolvido por ele na oficina estava na orquestra. Em suas palavras: 
 
Como eu já disse, pra futuramente pegar e entrar na orquestra. Eu acho que 
não adianta só ensinar sem mostrar o foco, sabe? Tu tá aqui aprendendo 
comigo, mas eu quero que chegue lá. É esse o objetivo que eu tento passar 
pra eles, sabe? Vão fazer aula comigo, mas é pra vocês irem pra orquestra 
tocar (DOUGLAS, p. 6, 08/12/2010). 

 

Jerusa, monitora auxiliar, afirma que “é como se a orquestra fosse o foco, né? E as 

oficinas fossem a caminhada que sustenta a ida até o foco, sabe?” (JERUSA, p. 9, 

24/11/2010). O mesmo é reafirmado pela professora Cecília: “de muitos anos pra cá, o projeto 

vem se realimentando por meio das oficinas. E tá aí o grande vínculo entre o grupo artístico 

da orquestra com o trabalho das oficinas” (CECÍLIA, p. 47, 13/12/2010). O foco de Milton, 

professor de violoncelo, também é o mesmo. Ele afirma que trabalha muito em função da 

orquestra e das apresentações (MILTON, 30/11/2010). Segundo ele, os próprios alunos 

demonstram interesse em se preparar para a orquestra e, portanto, utilizam grande parte da 

aula para trabalhar o material da orquestra. 

A partir dessas colocações, fica evidente que o corpo docente do projeto considera que 

o objetivo principal das oficinas é preparar os alunos para a orquestra. Conforme o professor 

Beto, a função do professor das oficinas também é de ir qualificando e investindo nas crianças 

que já estão na orquestra (BETO, p. 8, 25/11/2010). Como descreve a professora Cecília: 

“eles vêm se preparando, desde que entram nas oficinas, de uma atuação artística também, em 

palco, de apresentações e tudo mais” (CECÍLIA, p. 3,4, 16/11/2010). Ainda segundo ela, “nas 

oficinas os professores já vão, na verdade, fazendo um trabalho de formação, não só musical, 

mas artística também, pra preparar os novos integrantes da Orquestra Villa-Lobos” 

(CECÍLIA, p. 23, 16/11/2010). 
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Conforme sugerem os dados, a orquestra parece ser a culminância de um complexo e 

integrado sistema de ensino de música criado dentro da escola. É uma escola de música dentro 

da própria escola de ensino fundamental, funcionando de um modo inteiramente integrado, a 

partir de uma cadeia de oficinas que prepara seus próprios instrumentistas e monitores, que 

irão auxiliar no processo de formação que desencadeará na prática em grupo e no produto 

artístico. Além das oficinas, esse trabalho também envolve articuladamente grupos de câmara, 

ensaios, apresentações, passeios, viagens, experiência em diversos instrumentos, enfim, várias 

atividades que, em interconexão, fazem acontecer um modo de ensinar música na escola 

(vídeo 10). 

 

 
Vídeo 10 – Oficina de percussão (ensaio e apresentação) - Espetáculo Retrato Urbano (2012) 

 

Esse modo de organizar o ensino faz parte do modo como ele é pensado; nasceu como 

grupo artístico, como afirmou a professora Cecília. Para tanto, esse foco na formação artística 

levou à criação de uma estrutura que garantisse o funcionamento da orquestra, refletindo 

diretamente na prática e no produto artístico produzido por ela. Assim, os resultados obtidos 

na orquestra e no projeto por ela desenvolvido, só acontecem com essa diversidade de 

atividades, quantidade de pessoas atendidas e com a qualidade artística que possui, porque 

tem a estrutura necessária para sua realização e, sobretudo, por ser pensado dessa forma.  

Assim, é possível entender que nesse processo de ensino em grupo, além da 

socialização e do envolvimento coletivo, que permeia as práticas desenvolvidas na orquestra e 

seu projeto, há também o interesse na preparação para a prática artística; do músico no palco, 

da performance, da produção do espetáculo e da rede que vai sendo formada para que tudo 

funcione como uma engrenagem. Caso essa engrenagem não venha a funcionar 

articuladamente, poderá comprometer os resultados desse processo.  
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É no intuito da preparação para a prática artística dos integrantes que a prática de 

ensino na orquestra valoriza conteúdos e atividades que levem ao desenvolvimento musical, 

conforme explica Cecília: “o trabalho de música tem que ter um resultado musical, a gente 

prima pelo melhor que a gente pode” (CECÍLIA, p. 38, 16/11/2010). Nesse aspecto espera-se 

um resultado do trabalho e, neste caso, um resultado em nível profissional. Vale reiterar que o 

resultado obtido na orquestra é fruto do trabalho coletivo desenvolvido na orquestra e da 

estrutura que possuem para sua realização. Assim, chegar ao nível e aos resultados que a 

Orquestra Villa-Lobos conseguiu chegar depende da estrutura e das condições para sua 

realização.  

No caso da orquestra Villa-Lobos, para chegar a esse “resultado musical” que prima 

pelo melhor que eles podem, os alunos, integrantes da orquestra, tiveram aulas e encontros 

específicos para trabalhar o repertório da orquestra e das apresentações. Sobre esse aspecto, a 

professora Cecília comenta que: 
 
Os alunos seguem nas oficinas enquanto alunos da orquestra. Eles precisam 
manter o repertório, eles têm que seguir estudando seu instrumento, e eles 
também têm atendimento mais individualizado, em grupos menores, 
daqueles que eu, como professora, observo, aqueles alunos que estão com 
mais dificuldade de acompanhar o ritmo acelerado que a orquestra tem 
(CECÍLIA, p. 45, 13/11/2010) 

 

A atenção dedicada à preparação do repertório fez com que, em determinadas 

circunstâncias, houvesse um trabalho ainda mais direcionado de reforço, fora do horário dos 

ensaios da orquestra e das aulas das oficinas. Jerusa, monitora auxiliar, relatou que, durante as 

apresentações, ficava atenta ao naipe das flautas sopranos do grupo C (grupo de integrantes 

que mais recentemente haviam ingressado na orquestra), para ver onde eles erravam e quais 

eram suas dificuldades, para trabalhar com eles posteriormente (JERUSA, p. 05, 24/11/2012). 

Segundo a professora Cecília (p. 48, 13/11/2010), em alguns momentos do ano, 

conforme a importância da apresentação artística, essa necessidade de dominar rapidamente o 

repertório é intensificada. Por isso, ela tem um monitor que trabalha separadamente com os 

alunos para o domínio desse repertório. Foi a partir dessa necessidade que ela conseguiu, 

junto à Secretaria Municipal de Educação, mais duas horas semanais para o professor de 

flauta avançada trabalhar o repertório de apresentação com todos os naipes da orquestra.   

O trecho extraído do diário de campo revela que a participação nessas atividades 

complementares de reforço, dirigidas ao repertório da orquestra, é obrigatória e passa a ser 

critério de permanência no grupo:   
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Cecília avisou aos integrantes da orquestra que o professor de flauta 
avançada irá trabalhar com eles durante todas as tardes. Com isso, será 
obrigatório que todos os alunos que tocam flauta na orquestra estudem com 
ele. Isso será um requisito preponderante para a permanência na orquestra 
(NOTA DE CAMPO, 28/10/2010). 

 

Na semana seguinte, Cecília retomou o assunto sobre a oficina com o professor de 

flauta. Ela já estava com todo o planejamento das turmas e horários preparados para passar 

para os alunos, conforme descrito no trecho do diário de campo a seguir: 

 

Final do ensaio. Antes de liberar os integrantes, Cecília pediu para prestarem 
atenção. Pegou a agenda e disse aos alunos que abriu três turmas novas de 
flauta avançada e todos que tocam flauta na orquestra deverão participar. O 
objetivo é auxiliar nas músicas da orquestra; por isso, a carga horária do 
professor foi aumentada. Todos deverão ir. Ela já havia separado as turmas e 
horários e disse que não adiantava reclamar. Dentro da planilha que 
organizou não houve choque de horários e todos deveriam ir (NOTA DE 
CAMPO, 01/11/2010). 

 

Algumas exigências parecem caracterizar uma relação hierárquica entre a regente e os 

integrantes. Tais aspectos são evidenciados dentro do grupo, possivelmente como forma de 

manter o direcionamento para os objetivos propostos. Como professora e regente da 

orquestra, Cecília tem autoridade para estabelecer regras e tomar decisões; como já destacado, 

isso faz parte de suas atribuições como professora. Ao referir-se às obrigações dos integrantes 

da orquestra, Cecília relatou: “todos eles necessariamente tem que seguir paralelamente as 

atividades da orquestra, que envolvem ensaios e apresentações [e também] aulas dos seus 

instrumentos” (CECÍLIA, p. 5, 16/11/2010).  

A preparação artística e a necessidade de dominar o repertório exigem do grupo a 

aquisição de conhecimentos específicos em música, que envolvem habilidade técnica no 

instrumento e aquisição dos códigos de leitura e escrita musical. Por isso, as oficinas parecem 

estar organizadas de modo a atender essas necessidades, do mesmo modo os seus professores 

estão sintonizados com a proposta. 

Douglas, professor de percussão do projeto, ao falar sobre sua prática de ensino, 

afirmou o seguinte: “Eu não gosto de trabalhar com a percussão batucada, eu acho que a gente 

chega a um limite e esbarra, né? [...] Eu gosto de trabalhar a percussão de um modo, eu não 

digo nem sinfônico, nem orquestral, mas organizado, sabe?” (DOUGLAS, p. 2, 08/12/2010). 

Esse depoimento evidencia os princípios educativos do professor. Ele mesmo afirma 

que, ao ser chamado para trabalhar no projeto, deixou clara a forma como trabalha 
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(DOUGLAS, p. 3, 08/12/2010). Nessa mesma direção, Milton afirma que “[nas aulas] tem 

que ser perfeito, pra na hora da apresentação não sair quase, né? [...] Na aula eu busco deixar 

impecável, e isso dá um resultado bom com o tempo” (MILTON, p.2, 30/11/2010) 

Beto, ao falar sobre o ensino de música nas oficinas, explica: “eu vejo como uma 

ideia de melhoramento da habilidade musical, técnica geral, dos alunos que tão no grupo de 

apresentação” (BETO, p. 8, 25/11/2010). Do modo semelhante, o professor Douglas revela: 

“Fazer a criança aprender a ler, que eu acho muito importante [...]. Sempre assim, sempre 

tendo esse foco de desenvolver pra futuramente tocar na orquestra” (DOUGLAS, p. 2, 

08/12/2010). 

Assim, as oficinas de música que compõem o projeto da Orquestra Villa-Lobos 

foram configuradas a partir das próprias demandas e necessidades de funcionamento do 

grupo, o que revela que as escolhas acerca da formação dos indivíduos, das atividades e 

conhecimentos que passam a fazer parte do trabalho, estão relacionadas aos objetivos desse 

projeto escolar e aos resultados desejados.  

Nessa direção, pode-se evidenciar que, com vista aos resultados esperados, esse 

modo de ensinar música na escola consegue propiciar um ambiente de socialização que 

articula os aspectos relacionados à formação humana do indivíduo, que correspondem a seus 

modos de agir e se comportar, ao desenvolvimento de conhecimentos específicos da música. 

A partir da descrição, as oficinas podem parecer mais centradas nos conteúdos específicos, no 

entanto, o projeto, em seu conjunto de atividades, evidencia a articulação dessas duas 

dimensões. Esses aspectos serão aprofundados a seguir a partir da análise sobre o que é 

ensinado, como é ensinado e quem ensina nas oficinas de instrumento pertencentes ao projeto 

da Orquestra Villa-Lobos.  

5.1.2.1. O que é ensinado nas oficinas? 

 Os conteúdos que fazem parte do processo de ensino nas oficinas aparecem de maneira 

articulada com o que é valorizado na orquestra. Como uma extensão do trabalho, as oficinas 

priorizam a formação musical dos integrantes. Desse modo, seus conteúdos estão vinculados 

ao que é considerado essencial para essa formação, assim como para o ingresso e permanência 

dos estudantes na orquestra e para o funcionamento do grupo. O que é ensinado, então, parece 

depender de sua funcionalidade e daquilo que é considerado como prioridade, sendo 

articulado por meio de procedimentos que deem suporte ao processo formativo.  



165 
 

 Guiadas pela natureza e objetivos do trabalho proposto na orquestra, as oficinas 

desenvolvem seus conteúdos com ênfase em uma dimensão procedimental, relacionada à 

prática musical. Nesse sentido, a seleção de conteúdos ou atividades das oficinas ocorre, 

também, conforme sua funcionalidade e prioridade. Como relatou Leandro, as decisões acerca 

dos conteúdos devem estar de acordo com sua relevância para o desenvolvimento do trabalho. 

 

Eu fui totalmente contra a “sora” Cecília ter botado expressão corporal, e ter 
obrigado a todos que fizessem, porque, se não, não poderiam continuar na 
orquestra [...]. Eu fui totalmente contra, tanto que eu falei com a sora 
Cecília: não, eu não vou fazer, eu acho totalmente desnecessário. Ela tentou 
me convencer do contrário, que era importante, que isso e aquilo, mas, daí, 
eu falei que não, que não achava nem um pouquinho importante. [Daí, agora, 
a expressão corporal] é opcional, tanto que teve algumas pessoas que saíram, 
porque realmente não gostavam de estar ali [LEANDRO, p. 8-9, 
04/11/2011]. 

 

 Cecília parece não só ter atendido ao pedido de Leandro, como também repensado 

sobre a importância dessa atividade no contexto geral do trabalho, a ponto de desobrigá-los a 

participar. Leandro, assim como os demais integrantes que desconsideram essa atividade, 

talvez não consiga ver de modo mais imediato o resultado do que estão aprendendo, por isso, 

passam a considerar a expressão corporal menos importante que outras atividades, a exemplo 

das aulas de leitura e escrita musical. Por outro lado, a decisão da professora Cecília parece 

ter sido pautada na funcionalidade da atividade, já que não é imediata e sua ausência não viria 

a inviabilizar o funcionamento da orquestra. Ademais, Cecília pode ter levado em conta o fato 

de o projeto ser feito para as pessoas, e suas atividades devem fazer sentido para elas. Então, 

como no caso de Leandro ela não estava fazendo sentido e também não iria inviabilizar o 

funcionamento do trabalho, não haveria porque obrigá-lo a participar. 

Segundo Cecília, é a partir do que é aprendido nas oficinas que os alunos “passam a 

dominar a linguagem musical escrita, a linguagem musical interpretada, através do 

instrumento, e a dar conta da exigência musical da orquestra” (CECÍLIA, p. 3, 12/04/2010). 

No entanto, considera que “a teoria [leitura e escrita musical] entra como um mecanismo pra 

se aprender música. Ela é necessária, mas ela não se basta por si só” (CECÍLIA, p. 42, 

13/12/2010), porque é a prática musical que move o trabalho da orquestra, como afirmado por 

Cecília.  

Pelo depoimento acima, o que é ensinado não está reduzido a conteúdos ou atividades 

isoladas, mas entrelaçado ao elemento motriz da aprendizagem que é a prática musical em 

grupo; é o fazer música junto com o outro, socializar-se, tocar seu instrumento, preparar o 
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espetáculo, estar com os colegas, ler sua partitura, envolver-se nas atividades que estão 

relacionadas a esse movimento contínuo de fazer música presente na Orquestra Villa-Lobos.  

Como parte dessa ação que move a aprendizagem, o domínio da leitura e escrita 

musicais também é destacado pelo professor Guto, ao enfatizar que esses conhecimentos estão 

incorporados às práticas de ensino no projeto. Segundo ele: 
 
Aqui na orquestra, eu não vejo tanto, eu pego os alunos, já, bem dizer, 
prontos, sabendo ler partitura, que a maioria já teve a iniciação musical. 
Então, é mais fácil, eu não preciso explicar pra ele o que é o braço do 
cavaquinho, eu só digo pra eles que é uma escala cromática (GUTO, p. 12, 
17/11/2010). 

 

Na mesma direção, a professora Keliezy revela em sua fala a necessidade do domínio 

da leitura musical, já a partir das aulas de iniciação, como uma preparação para se chegar à 

orquestra: 

Sempre pensando na leitura, né? Porque aprendeu uma nota na flauta, 
aprendeu [também] na pauta, né? Então, aprendeu os valores e ritmos, 
sempre trabalhando com a leitura. [...] Porque eles querem, realmente, o 
propósito é entrar pra orquestra, tem que entrar lendo partitura, tem que 
entrar musicalizado (KELIEZY, p. 7, 21/11/2010). 

 

 Keliezy revela, também, a atenção dada à prática e o direcionamento de suas aulas:  

 
A ideia é esta, que desde o início eles estejam fazendo música, que eles 
sintam a música que estão fazendo. Então, eu sempre penso numa aula 
atrativa, que eles vão se identificar e, mesmo assim, com isso, ao mesmo 
tempo, trabalhando a teoria, trabalhando um embasamento teórico, a técnica 
do instrumento (KELIEZY, p. 7, 21/11/2010). 

 

A busca por dar significado a esses conteúdos é evidenciada na fala de Keliezy, ao 

destacar a ação de fazer música como elemento condutor de sua aula. Jerusa, monitora 

auxiliar e integrante da orquestra, diz desenvolver suas atividades na mesma direção: “Eu 

ensino mais é ritmo, as notas, articulação, que, pros pequenos, articulação é bem complicada, 

e a posição” (JERUSA, p. 4, 24/11/2010). Ao falar sobre o que a leva a ensinar tais 

conteúdos, Jerusa relata: “pra eles aprenderem a tocar direitinho [e] pra evoluir no nível [de] 

tocar” (JERUSA, p. 4, 24/11/2010). 

Os dados apresentados denotam existir uma ação pedagógica compartilhada entre a 

equipe de professores das oficinas. Tais ações concretizam uma concepção de ensino de 

música, que desencadeia uma estrutura de formação musical que focaliza o fazer musical.   
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Nesse contexto, o foco das oficinas está na aquisição dos códigos musicais de leitura e 

escrita, na aquisição do repertório, direcionado para o ingresso e permanência no grupo 

artístico (orquestra), e no domínio técnico do instrumento. No entanto, por meio de aulas 

coletivas as oficinas também promovem a relação de convívio entre os integrantes, aspecto 

esse valorizado no projeto e que parece ser próprio das atividades em grupo.  

5.1.2.2. Como é o ensino nas oficinas? 

 O fato de ser articulado com as perspectivas e objetivos da orquestra, faz com que o 

ensino de música nas oficinas ocorra, também, a partir da prática musical e pela ideia de 

ensinar música fazendo música em grupo. Essa experiência, colocada em prática nas 

apresentações e nas demais atividades desenvolvidas e propostas pela orquestra, foi um dos 

aspectos que apareceu de forma reiterada nas falas dos professores e monitores que atuam 

junto à orquestra. O professor Beto afirma que a sua prática docente está centrada no fazer 

musical. Segundo ele: “eu acho que é chegar e fazer música, vamos chegar, vamos tocar, 

sabe?” (BETO, p. 4, 25/11/2010). Cecília enfatiza a importância de aprender música a partir 

de uma vivência intensa, como descrevo a seguir: 
 

Cecília falou para eles aproveitarem esse momento de suas vidas e as 
aprendizagens que estão tendo na orquestra. Lembrou que isso é passageiro. 
Explicou-lhes que não é todo mundo que tem a oportunidade de aprender 
música, vivenciando-a de forma tão intensa como eles, que participam de um 
grupo que tem uma atuação contínua. Inclusive, perguntou a mim e ao 
professor de piano, que estava no ensaio, se tivemos tão cedo a oportunidade 
de fazer e vivenciar música de forma tão intensa, em tão tenra idade. Ela 
disse que não teve essa oportunidade, por exemplo, como [o percussionista], 
que, aos 9 anos de idade, já está vivendo isso tudo, indo a lugares, 
participando de inúmeras apresentações, tendo contato social com pessoas 
diversas (NOTA DE CAMPO, p. 2, 01/11/2010). 

 

A fala de Cecília evidencia que o ensino na Orquestra Villa-Lobos não desvincula a 

experiência com música da socialização e convivência dos integrantes com pessoas e lugares 

diversos. É nessa direção que a experiência com música e sua vivência “tão intensa”, 

conforme destacou Cecília, envolvem esse conjunto de aspectos que resultam na formação 

musical de seus integrantes.  

Tocar na orquestra, participar dos ensaios, oficinas e das demais atividades que ela 

oferece significa para os integrantes a possibilidade de vivenciar a música nessa intensidade e 

constância. Nesse sentido, não importa para eles qual instrumento estão tocando ou que 
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música faz parte do repertório, o que interessa é sua participação nessa prática musical. O 

instrumento musical, nesse caso, torna-se apenas o meio que leva o indivíduo à realização 

musical. O foco parece ser a relação que eles estabelecem com música, como revela Karolin: 

“Depois que tu aprende música, tu quer aprender todos os instrumentos, porque acho que é 

essa a relação. É a música. É essa a relação, a relação é que é música, só muda o instrumento, 

é só isso, assim, de diferente” (KAROLIN, p. 6, 18/11/2010). A experiência com música, 

nesse caso, se dá no fazer/tocar nos ensaios, apresentações ou aulas. É dessa relação com 

música que ocorre a aprendizagem musical.  

Isso talvez explique porque grande parte dos integrantes toque mais de um 

instrumento, como é o caso de Eriadny: “eu entrei em vários outros instrumentos. Daí, eu 

entrei primeiro no violão, no cavaquinho e na percussão no mesmo ano. Aí, no outro ano que 

eu entrei no violoncelo e comecei a fazer aula de teoria” (ERIADNY, p. 3, 30/11/2011).  

As aulas de instrumento musical realizadas nas oficinas, embora possuam suas 

particularidades, convergem em direção a uma mesma proposta e, como forma de dar conta 

do repertório e preparar os instrumentistas para atuarem na orquestra, é realizada de maneira 

sistemática, com o auxílio de materiais didáticos que contenham exercícios técnicos e peças 

em diferentes níveis de dificuldade, conforme aponta Milton, professor de violoncelo:  

 
Na oficina eu trabalho métodos, né? Escalas, exercícios, estudos, peças, [...] 
faz uma escala com todas as notas, com corda solta. Aliás, cada nota com 
arco separado e depois a escala com duas notas cada arco, três cada arco, 
quatro cada arco, cinco. Eles demoram um pouco, então eles nem têm muita 
paciência, eles querem já partir pra prática da orquestra. Mas aí tem 
articulação de dedo, de arco, e depois os estudos, peças (MILTON, p. 4, 
30/11/2010). 

 

 Sobre os materiais didáticos, Milton descreveu o que utiliza e justificou sua escolha:  

 

Eu utilizo o método Suzuki, os primeiros volumes, todos os volumes, desde 
o primeiro. Ele é cuidadosamente elaborado numa ordem, numa sequência 
das músicas. Vai começar desde o início até chegar a tocar peças, concertos. 
Então, a ordem das músicas leva o aluno de uma música pra outra, uma 
evolução, um progresso, onde ele não percebe nunca o impacto grande, uma 
dificuldade grande de uma peça pra outra. Então, cada música, desde o 
início, tem uma, duas, três novidades pequenas, onde ela vai subindo degrau 
por degrau. Por isso é muito importante, é muito bem feito (MILTON, p. 5, 
30/11/2010). 

 

 Milton relatou também que ensina os alunos para que possam tocar qualquer coisa, 

seja na orquestra, sozinhos ou em outra formação conjunta. Para tanto, considera o seguinte: 
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“É fundamental a técnica. Então, eles precisam muito da técnica pra poder executar, pra poder 

ler as músicas, pra tocar, pra apresentar, pra poder tocar da melhor maneira possível, a 

maneira mais clara, mais nítida” (MILTON, p. 6, 30/10/2010). Para o desenvolvimento dessas 

habilidades técnicas instrumentais, Milton sistematizou sua prática de ensino, assim descrita 

por ele:  
Eu procuro seguir uma ordem, começar com escala, fazer exercícios, 
estudos. Às vezes, complica na afinação. Precisam da afinação, precisam da 
articulação, dos exercícios de articulação da mão esquerda, mão direita. 
Então, procuro trabalhar as aulas assim, sempre uma sequência pra chegar 
finalmente nas músicas, nas peças (MILTON, p. 7, 30/11/2010). 

 

 A professora Keliezy também afirmou utilizar materiais didáticos nas suas aulas de 

iniciação à flauta doce, mas disse não se restringir aos materiais que possuem uma sequência 

a ser seguida. Ela busca outros recursos que a auxiliem a trabalhar: “pesquiso músicas que os 

alunos conhecem, as músicas tocadas na rádio, as músicas que eu acredito que soem bem na 

flauta. [...], um repertório que os alunos vão gostar, um repertório que trabalhe uma devida 

técnica que eu quero aprimorar” (KELIEZY, p. 9, 21/11/2010). 

 Os professores de cavaquinho e percussão (Guto e Douglas) declararam optar por 

desenvolver seus próprios materiais de ensino, que apresentam uma sistematização e mantêm 

o foco no desenvolvimento musical. Segundo Douglas:  

 

Tem várias coisas de material pronto, mas é muito difícil chegar e aplicar 
aquilo tudo que está escrito para uma criança que está começando. Então, já 
desenvolvi um material meu mesmo [...]. A partir da hora que eu vejo que 
aquilo ali completou a criança, aí sim, eu agrego outros livros, outras coisas 
mais complexas, porque as coisas simples são muito raras aqui no Brasil, 
quase tudo que tem são materiais complexos de leitura, uma técnica 
avançada [...] (DOUGLAS, p. 5, 08/12/2010). 

 

De forma semelhante, Guto explica seu procedimento de ensino e sua preferência em 

desenvolver e utilizar material didático próprio: 

 
Então, eu acho que cheguei a falar um pouco da maneira como eu faço. Faço 
eles conhecerem primeiramente as cifras, que muitos deles chegam sem 
conhecer nem as notas musicais, daí a gente faz conhecer: do, ré, mi, fa, sol, 
lá, si, e eles conciliarem o que é o A, B, C, D, E, F e G, com a nota musical. 
Saber o número dos dedos, as cordas como são contadas. Muitos acham que 
são contadas de lá de cima pra baixo. Mas é mostrar pra eles que é de baixo 
pra cima, é certo. É por isso que eu não uso muito. Tem vários métodos de 
cavaquinho, tem pra iniciante, mas eu tento fazer um método próprio. Assim, 
sabe? Pra não ficar preso àquilo ali. Às vezes, eu acho que é um pouco mais 
difícil, esses métodos são mais, um pouquinho avançados, e já vem e bota o 
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dedo 1, 2, 3, 4, não explica que, onde que tem, qual, se é mais perto do traste 
que sai o som ou não, aquela coisa toda. Então, eu tento, mais ou menos, ter 
um método próprio. Mas, tipo, a meninada que tá avançada já, tipo, tem uns 
estudos aí, tem o Henrique Cazes, que tem um estudo dele. Aí tem a 
gurizada aí que a gente tenta botar uma coisinha num nível mais acima. Mas, 
pra iniciante, eu não tento, eu não pego num método pronto, nada assim, 
sabe? (GUTO, p. 10, 17/11/2010). 

 

                                              
                                             Figura 14 – Oficina de Cavaquinho 

                                             

 A professora Cecília deixa claro que os professores têm autonomia para escolher seus 

materiais, conteúdos e estratégias de ensino. Embora exista essa abertura, conforme os dados, 

é possível observar que há uma inter-relação entre alguns princípios que norteiam as práticas 

pedagógico-musicais no projeto. Mesmo cada professor selecionando seu material e suas 

estratégias de acordo com a sua própria forma de ensinar, há uma conexão entre o que ocorre 

nas diferentes oficinas, sejam elas realizadas na escola, no retiro ou nos demais espaços de 

atuação da orquestra; elas parecem sempre convergir para um mesmo ponto: a preparação das 

apresentações.  

 Alguns dos princípios norteadores são comuns entre os professores entrevistados, a 

exemplo do ensino da técnica instrumental e do uso de materiais didáticos sistematizados, que 

já era um tipo de recurso utilizado pela professora Cecília no início de suas atividades de 

ensino de música na escola. E, como pude perceber, ainda é possível verificar uma constante 

utilização desse material nas oficinas. O extrato da entrevista com Cecília, a seguir, trata desse 

aspecto: 

 
Utiliza muito na iniciação musical aqui, por meio da flauta doce, um método 
que há muitos anos, aliás quando o trabalho iniciou, a gente usou [...], um 
método de iniciação à flauta doce, de muito êxito. Ele, passo a passo, vai 
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apresentando por ordem de posições, de digitação na flauta, da mais fácil 
para a mais complexa, todo um trabalho de solfejo que é feito ali também 
(CECÍLIA, p. 41, 13/12/2010). 

 

 Mesmo havendo vários pontos em comum, as peculiaridades de cada oficina vão 

configurando-se de acordo com as estratégias e procedimentos de cada professor. Sem perder 

o foco no repertório e no objetivo final, diversas estratégias se destacaram entre as atividades 

desenvolvidas nas oficinas. Conforme entrevista com integrantes da orquestra, foi possível 

constatar que algumas estratégias de ensino primam pela repetição como forma de chegar ao 

resultado musical esperado, como pode ser evidenciado na fala de um dos entrevistados: 

 

[“A sora”] sempre diz que eu tenho que tocar uma vez lento e uma vez 
rápido, uma vez lento e uma vez rápido, uma vez lento e uma vez rápido, 
uma vez lento e uma vez rápido, até não ter erro. Antes, a [outra] “sora” 
dava assim: toque cinco vezes lento, cinco vezes rápido. Bah, com a “sora”, 
tá louco (risos), tinha aulas que ela ficava sentada e eu lá tocando o mesmo 
compasso durante a aula inteira, a aula inteira [...]. Repetidamente, cinco 
vezes lento, aí eu chegava na quarta vez errava, ela [dizia]: volta desde a 
primeira vez. “Sora”, bah! (ALEXANDER, p. 15, 30/10/2011). 

  

Diferentemente do procedimento descrito por Alexsander, outros modos de fazer 

também foram sendo valorizados nessas práticas de ensino de música. Como não há um 

modelo pré-estabelecido a ser seguido, cada professor parece construir seu próprio caminho, 

conforme pode ser percebido na fala de Eriadny, ao relatar sobre sua aula de cavaquinho:        

 
Eu aprendo músicas, tipo, de pagode que eu gosto, coisas mais de agora, e aí 
eu levo tudo isso pros instrumentos que eu toco. Tipo, o violoncelo, eu levo 
mais os acordes, essas coisas, pra.. e é mais light a aula dele, tipo, não é tão 
pressão, sabe, tipo, o que tu conseguir é o que vai. Às vezes, eu chego aqui 
1hora, que a minha aula é a 1hora, aí, primeiro, que a gente não faz nada de 
escalas, essas coisas, tipo, é uma aula pra relaxar. Tu toca ali um solo, vamos 
supor, ele faz a base, tem o pandeiro e eu faço o solo, aí eu leio o solo ali, ele 
grava. É mais uma aula, tipo, [...], não é tão específica do instrumento, é uma 
aula mais aberta. E é individual e tem em grupo, aí, na aula individual, a 
gente trabalha mais a música e, em grupo, a gente conversa mais. É muito 
bom, distrai mais, relaxa (ERIADNY, p. 16, 30/11/2011). 

 

 O convívio e a relação entre os integrantes são valorizados na oficina de cavaquinho, e 

parece fazer com que Eriadny estabeleça uma relação com música que lhe permite transpor o 

conhecimento adquirido de um instrumento para outro.  

 Essa rede de oficinas que foi estabelecida dentro da escola, como forma de alimentar o 

trabalho e o produto artístico da orquestra, funciona articulada e coerentemente através de um 
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sistema construído a partir das necessidades e demandas da orquestra. Embora existam 

particularidades em cada oficina - material didático, procedimentos e perspectiva pedagógica 

de cada professor - não há discrepância entre o processo de ensino desenvolvido nessa rede, 

que, conduzido pela prática musical, converge em direção ao fazer musical coletivo que dele 

resulta.  

Assim configura-se o ensino nas oficinas, permeado por procedimentos diferenciados 

que convergem para um mesmo objetivo, variando conforme as particularidades de cada 

indivíduo (professor ou aluno) e especificidades da própria oficina. E, embora apresente certa 

liberdade e autonomia, segue norteado por propósitos gerais pertencentes à escola e pela 

prática musical em grupo que norteia e entrelaça os objetivos propostos no trabalho. Na 

convergência para a atuação na orquestra, o ensino calcado no fazer musical coletivo vai se 

consolidando dentro da própria escola. 

Assim, norteada pela proposta de ensinar música em grupo, a orquestra parece instituir 

um movimento de música na escola que, através desse seu modo de funcionar em rede, que 

envolve pessoas diversas, apresentações, ensaios e oficinas e situações outras de convívio e 

compartilhamento de saberes, conquistou a autonomia necessária para se organizar conforme 

suas próprias necessidades e demandas. Por isso, a orquestra pôde criar oficinas, selecionar 

conteúdos, definir atividades, critérios de seleção, horários e escolher seus professores.   

Para desenvolver as atividades de ensino de música na orquestra, tendo em vista os 

objetivos propostos e os resultados esperados, é necessário um determinado perfil de 

profissional, aspecto que será discutido a seguir. 

5.1.2.3. Quem ensina? 

Ter professores com conhecimento musical é entendido como um importante requisito 

para garantir a qualidade musical e o resultado artístico da orquestra. Na perspectiva da 

professora Cecília, não basta o professor ser graduado, é importante que tenha também 

experiência artística, como revela em sua fala: “é muito importante que esse professor, que 

esse educador musical tenha uma experiência muito forte no instrumento, que seja, claro, um 

excelente professor, mas também é importante a vivência musical” (CECÍLIA, p. 12, 

16/11/2010). Nesse sentido, ela afirma que os responsáveis pelas oficinas “são todos 

professores formados em música, com formação acadêmica, e alguns, com vasta experiência, 

digamos, no seu instrumento, em orquestras” (CECÍLIA, p. 42, 13/12/2010).  
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Essa perspectiva de Cecília vai ao encontro do que afirmou Requião (2002, p. 17) 

sobre a legitimação da competência do docente para atuar em escolas de música alternativas, 

que está em estreita relação com sua atuação como músico. A competência e a atuação como 

músico parecem ser um importante critério de seleção do professor que irá atuar no projeto, já 

que, mesmo aqueles que possuem formação acadêmica, precisam ter essa experiência.  

Para atuar na educação básica, obrigatoriamente, o professor deve ser licenciado, mas, 

no caso das escolas de música alternativas esse não é um critério necessário. Cecília, ao 

definir os critérios de seleção dos professores que irão ensinar no projeto, parece levar em 

conta a ideia análoga, feita anteriormente, de que o projeto parece ser uma escola de música 

dentro da escola de educação básica. Nessa perspectiva, Cecília valoriza a formação artística e 

acadêmica do professor que irá atuar no projeto, mas não necessariamente ele deverá possuir 

o grau de licenciado, inclusive porque isso não é uma exigência, já que a maioria dos 

professores atuantes no projeto, com exceção de Cecília e do professor Roberto, não faz parte 

da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, mas são contratados por uma instituição não 

governamental parceira da orquestra.  

Cecília parece aliar-se à tendência de outros projetos desenvolvidos no contraturno 

escolar, que não exigem que o professor atuante seja licenciado, a exemplo do Programa Mais 

Educação, “criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007” (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO E CULTURA, 2013), e que não está livre de críticas, como as apontadas por 

Penna (2011).  

 A partir dos dados, foi possível perceber a existência de uma hierarquia profissional no 

projeto, relacionada à formação do professor. Foram identificadas três categorias de 

professores: a primeira delas é composta pelos professores graduados em música, que 

possuam licenciatura ou bacharelado (com exceção do professor de cavaquinho), também 

chamados de oficineiros. Em outra categoria, estão os monitores, que são os estudantes de 

música em cursos de nível superior, e, por fim, os monitores auxiliares, normalmente, 

integrantes da orquestra, que estão em processo de formação na própria orquestra/projeto.   

A hierarquia é determinante na constituição das funções e responsabilidades atribuídas 

aos professores. O monitor auxiliar desenvolve suas atividades sob a orientação dos monitores 

e professores, e suas funções são determinadas pelas necessidades do professor, que também é 

o responsável direto dos monitores. Essa hierarquia profissional pode ser identificada na fala 

de Karolin, monitora auxiliar: “mas é assim ó: eu obedeço a professora, né? O que ela pedir, 

eu tô fazendo” (KAROLIN, p. 3, 18/11/2010). O mesmo foi constatado no relato de Jerusa, 
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também monitora auxiliar, ao afirmar: “as minhas aulas quem planeja é a Keliezy, ela coloca 

as horas certinhas pra não ter problema de horário” (JERUSA, p. 6, 24/11/2010). 

Em outro patamar hierárquico em relação a Karolin e Jerusa, que são monitoras 

auxiliares, o monitor Welington parece permanecer sob a orientação do professor da oficina: 

“eu só tenho que fazer a monitoria mesmo, revisar o conteúdo e tocar” (WELINGTON, p. 2, 

08/12/2010). Segundo ele, não é sua função trabalhar outros conteúdos, o que fica a cargo do 

professor da oficina. Essa hierarquia faz parte das etapas de formação musical dos alunos, 

sobretudo dos monitores auxiliares, que podem, gradativamente, sob a orientação de um 

profissional mais experiente, dar início à sua prática pedagógico-musical e auxiliar nas 

atividades da orquestra.  

Essa organização hierárquica de definição de professores e monitores traz consigo 

uma estruturação que funciona para manter a unidade do trabalho tendo em vista os objetivos 

do grupo. Conforme foi possível entender, os monitores auxiliares estão sob responsabilidade 

dos monitores, que, por sua vez, estão sob responsabilidade dos professores. Todas essas 

“funções” estão abaixo da regente, que, funcionalmente, está no topo hierárquico. 

Sobre a experiência dos integrantes da orquestra em atuar como monitores auxiliares, 

Cecília revela: “É uma oportunidade que se abre pra esses integrantes da orquestra, de 

poderem colocar em prática [...], experimentar um fazer pedagógico-musical” (CECÍLIA, p. 

43, 13/12/2010). Essa citação reforça as evidências de que a orquestra é também um espaço 

de formação em diferentes níveis, que possibilita aos seus integrantes um amplo leque de 

conhecimentos e habilidades que lhes permitem não apenas se desenvolver musicalmente, 

mas, também, aprender a docência.  

Alguns integrantes que se destacam durante o processo recebem a função de monitor 

auxiliar, com o papel de orientar os colegas que possuem alguma dificuldade nas músicas que 

compõem o repertório da orquestra. Conforme depoimentos, essa atribuição parece estimular 

ainda mais os integrantes monitores a estudarem. Jerusa, em uma conversa informal, relatou 

que precisa tocar todas as peças da orquestra sem nenhuma dúvida, porque ela tem a 

responsabilidade de auxiliar os colegas e, também, por considerar que, como monitora, não 

deve chegar ao ensaio despreparada. Para ela, um erro durante o ensaio seria motivo de 

vergonha, por ela ser hierarquicamente superior aos demais integrantes. A atribuição de 

responsabilidades parece mover a aprendizagem, não necessariamente pela vontade de 

aprender, mas por outros sentidos que vão sendo agregados à situação ou ao status conferido. 

Na ideia de docência de Jerusa não é adequado a quem ensina cometer erro, e isso se reflete 

em suas ações no grupo.   
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A orquestra, além de possibilitar a prática de monitoria aos integrantes mais 

avançados, também oferece oficinas que auxiliam na preparação dos alunos que pretendem se 

submeter ao processo seletivo para ingressar no curso superior de música. Sobre esse aspecto, 

a professora Cecília comenta:  

 
Temos mais três monitoras que se preparam para o ingresso, tão se 
preparando para o ingresso [em curso superior], uma delas, agora em 
seguida, já tá fazendo vestibular e duas outras no ensino médio se 
preparando pra realmente seguir, fazer graduação em música, que hoje são 
monitoras auxiliares (CECÍLIA, p. 42, 13/12/2010). 

 

 Esses alunos são preparados para o vestibular em música através de oficinas 

específicas. Karolin, uma das monitoras auxiliares citadas por Cecília, ao decidir que queria 

fazer graduação em música, passou a integrar uma dessas oficinas. Segundo ela: “tem aula de 

teoria, o curso que eles preparam a gente pra fazer vestibular” (KAROLIN, p. 2, 18/11/2010). 

 A formação desses alunos revelou-se inserida em um processo contínuo, desenvolvido 

por etapas. A fala da professora Cecília, transcrita a seguir, evidencia as etapas de formação 

musical propostas no projeto, primeiramente direcionada para o ingresso na orquestra, e, em 

seguida, para a entrada na universidade. Assim, nas palavras da professora Cecília: 

 
É todo um processo a médio, longo prazo, de investimento de formação 
musical, com este objetivo, neste momento, de ingressar na Orquestra Villa-
Lobos e o que a gente estimula muito e dá também subsídios pra esses 
alunos, aí os que já estão na orquestra, que isso não é o ponto final, não! 
Muito pelo contrário, isso aqui é apenas uma nova etapa. Então, a gente 
estimula e realmente dá condições, cria oficinas especiais pra eles se 
especializarem mais ainda na música, com o foco de seguir os estudos 
avançados de música, ingresso na universidade. A gente tem valorizado 
muito isso. Se querem seguir a música, muito bem, [...] então, vamos fazer a 
faculdade de música. A gente tem criado neles esse desejo muito grande, e o 
legal é que o projeto, hoje, ele tem na sua organização de oficinas, oficinas 
específicas para a formação de alunos num nível mais avançado em teoria 
musical e no instrumento que o aluno escolheu, para o ingresso na 
universidade (CECÍLIA, p. 24, 16/11/2010) 

 

 O projeto não tem como finalidade profissionalizar, mas possibilitar a formação 

musical do aluno para ingressar na orquestra, e, para isso, necessita dessa estrutura de 

monitorias que auxiliem essa formação. O exercício à docência, nesse caso, é consequência da 

necessidade dessa formação, mas se torna um estímulo à profissão.  

 Ainda no tocante às etapas de formação, outra evidência diz respeito aos ex-alunos do 

projeto, que iniciaram suas atividades musicais com a professora Cecília na Escola Villa-
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Lobos, ingressaram na universidade, formaram-se em música (licenciatura) e passaram a atuar 

como professores das oficinas. Alguns deles, durante esse processo de formação, 

permaneceram no projeto e foram passando de nível hierárquico conforme foram se 

habilitando. Segundo o professor Beto, “as pessoas que ela [Cecília] formou, hoje formam 

outras crianças. [...], ela não tá fazendo mais a formação inicial, mas quem tá fazendo são os 

ex-alunos dela, que se graduaram, seguiram...” (BETO, p. 8, 25/11/2010). 

Esses professores, ex-integrantes do projeto e da orquestra, foram todos alunos da 

Escola e ainda hoje fazem parte da comunidade da Lomba do Pinheiro, fator que, conforme o 

professor Beto, torna-se uma referência para os alunos: “a criançada tem uma referência 

muito forte naqueles que foram parte do grupo de apresentação e que hoje são professores” 

(BETO, p. 9, 25/11/2010). 

 A fala de Beto reitera a afirmação de Cecília de que “o próprio projeto, ele tem uma 

continuidade dentro dele. Isso, pra mim, é uma rede que a gente tem montada” (CECÍLIA, p. 

21,16/11/2010). Cecília parece ir deixando seu legado, para que esse projeto continue a 

funcionar mesmo em sua ausência, o que poderá garantir a continuidade do projeto em suas 

características particulares. Essas pessoas formadas por Cecília, conforme citado por Beto, 

além de ex-integrantes da orquestra, cresceram na comunidade e estudaram na Escola Villa-

Lobos. Parece, então, que a orquestra, como uma rede, tende a assegurar seu constante 

crescimento e continuidade por meio de seus próprios integrantes. 

 Esses dados denotam a existência de um estímulo à docência, exercida com referência 

nos professores de instrumento e, sobretudo, na professora Cecília, pelo trabalho por ela 

desenvolvido. Essa relação estabelecida com música por meio do exercício docente na 

atuação como monitor parece refletir nas escolhas profissionais de alguns dos integrantes, em 

que a imagem do professor parece sobressair-se à imagem do músico. Há uma concepção de 

professor que parece querer ser seguida por alguns integrantes, o que gera o interesse por essa 

profissão. Eriadny foi enfática ao afirmar que deseja fazer licenciatura para ser professora. Em 

suas palavras: “Eu quero fazer licenciatura porque eu quero ser professora, eu quero dar aula 

em creche, de preferência, pra começar com os pequenininhos [...]” (ERIADNY, p. 21, 

30/11/2011). 

 Essa predisposição à docência, ou mesmo o desejo de ajudar de algum modo na 

continuidade do projeto, surgiu mesmo entre os integrantes que não exercem monitoria, 

conforme aponta a fala de um dos integrantes:  
 

Eu sempre penso em fazer alguma coisa que possa ajudar a sora Cecília no 
futuro, [algo] que possa ajudar ela a continuar esse trabalho [...]. Eu tenho 
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muito o exemplo da sora Cecília: de dedicação; que, apesar das dificuldades, 
nunca desistiu do trabalho dela, do que ela queria fazer, do que ela quer 
continuar fazendo. Ela nunca desiste e sempre ela quer ir buscar, cada vez 
mais, aumentar isso e ajudar cada vez mais pessoas com isso. E eu me 
espelho muito nela, assim, pelas coisas que ela faz (ALEXSANDER, p. 21, 
30/10/2011). 

 

Cecília parece tornar-se uma referência para os integrantes da orquestra, que se 

espelham em suas ações. Conforme destacado nas falas dos entrevistados, Cecília não é vista 

como a regente da orquestra, mas, sim, como a professora de música da escola, como a “sora” 

da orquestra, e, de algum modo, essa relação influencia o desejo de dar continuidade ao 

projeto, de atuar como monitor e a cursar licenciatura em música, tornando-se também 

professor.  

Assim são desenvolvidas as oficinas de instrumento que constituem o projeto da 

orquestra Villa-Lobos. Criadas com a função de dar suporte à orquestra, elas se constituem 

nessa necessidade e se adéquam aos objetivos do projeto, articulando, também, tanto os 

convívio e formação de conduta dos integrantes, como também sua formação musical. Nessa 

direção, a estruturação das oficinas e instrumentos ensinados, a seleção dos conteúdos, a 

escolha dos professores, bem como o que ensinam e como ensinam, estão estreitamente 

relacionados com os resultados esperados. 

5.2. OUTRAS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

 Além das práticas apresentadas, que ajudam a configurar o ensino na Orquestra Villa-

Lobos (apresentações, ensaios e oficinas), estão as diferentes situações de aprendizagem. Foi 

no decorrer do processo de ensino que o envolvimento coletivo, criado pela integração, 

convívio, pelo tocar em grupo e pelo fluxo constante de atividades da orquestra, fez surgir 

novas situações de aprendizagem: viagens, passeios, o tocar com o colega fora da orquestra, 

os estudos individuais e a coaprendizagem. O processo de construção da prática musical foi 

acontecendo no entrelaçamento dessas situações, gerando assim novos significados aos 

indivíduos. 

 Embora algumas dessas situações e seus resultados não estejam visíveis ao olhar 

externo do público que prestigia as apresentações, estão presentes na vida dos integrantes 

influenciando sua formação, conforme pude verificar através dos dados. Os comportamentos e 

atitudes dos integrantes sinalizavam o envolvimento com as ações que envolvem a prática 

musical no decorrer do processo de aprendizagem 
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As nuances dessas situações foram sendo percebidas no decorrer da análise dos dados, 

a partir dos quais comecei a verificar que, em meio a algumas circunstâncias, como passeio, 

viagens ou encontro com os amigos, havia uma relação com música que envolvia, além da 

própria experiência com música, o estabelecimento de laços de amizade e afetividade entre os 

participantes que parece influenciar o modo como aprendem música.  

Algumas categorias foram destacadas no intuito de agrupar as ideias, sem a intenção 

de que dessem conta de todas as possíveis situações que envolvem o ensino e a aprendizagem 

de música nesse contexto, mas com o propósito de mostrar algumas das circunstâncias que 

contribuíram no entendimento do modo de ensinar música na escola. Portanto, será a partir 

das categorias descritas a seguir que procurarei apresentar alguns dos momentos que marcam 

as diferentes situações de aprendizagem na Orquestra Villa-Lobos. 

5.2.1. Viagens 

 A Orquestra Villa-Lobos realiza no decorrer do ano diversas viagens, com propósitos 

específicos, que variam de acordo com as situações e funções que lhes são atribuídas. São 

realizadas, impreterivelmente, duas viagens anuais, que já fazem parte da agenda de 

atividades fixas do grupo. Uma delas é o retiro anual, que, embora tenha como propósito 

promover um intensivo e sistemático período de estudo musical, preparatório para o 

espetáculo anual da orquestra, não deixa de ser uma experiência vivenciada fora da cidade de 

origem. A outra é uma viagem de férias, realizada com todos os integrantes, para alguma 

região do Brasil. Entre essas duas viagens pré-agendadas, acontecem as viagens que vão 

sendo agendadas durante o ano, conforme os convites que a orquestra recebe para tocar fora 

da cidade de Porto Alegre, em municípios do estado do Rio Grande do Sul ou fora do estado. 

Geralmente, essas viagens são mais curtas e ocorrem com maior frequência que as demais.  

  

 
Figura 15 – Viagem à Salvador-BA (2011) 
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 As viagens realizadas pela orquestra, seja para uma apresentação, para o retiro ou 

mesmo férias, parecem estabelecer e reforçar os laços afetivos e as relações de trocas de 

conhecimentos entre os integrantes. São ações estratégicas que, ao criar condições apropriadas 

para a aprendizagem, favorecem a integração e, consequentemente, colaboram para um maior 

engajamento individual e melhor desempenho das atividades, retroalimentando, assim, a 

aprendizagem. Por outro lado, as viagens também são compreendidas como outros espaços de 

socialização, além daqueles que permeiam as atividades rotineiras da orquestra, criados para 

que os integrantes tenham novas experiências de vida, conheçam lugares, pessoas e adquiram 

conhecimentos que lhes possibilitem construir valores e condutas que contribuam para suas 

vidas na sociedade. 

 É por fazerem parte de um grupo, que tem seu trabalho artístico reconhecido, que os 

integrantes têm a oportunidade de conhecer lugares e ter acesso a uma série de outras 

experiências que, talvez, não tivessem se não fosse por sua participação na orquestra. E isso 

parece diferenciá-los dos demais alunos da escola, porque não são todos os alunos que têm a 

oportunidade de viajar para vários lugares, de estar num palco sendo reconhecidos e 

aplaudidos, de aparecer em jornais e programas de televisão. Nem mesmo os alunos que 

participam apenas das oficinas compartilham de todas essas experiências. 

 Nessa direção, pude notar, na fala dos integrantes da orquestra, como as viagens se 

tornam experiências significativas para eles. Conforme Leandro: 
 
Eu gosto muito dos lugares que a gente vai, porque a gente tá sempre em 
apresentação. Então, quando a gente vai pra uma apresentação, a gente acaba 
conhecendo vários lugares, assim, sabe? Tipo, lugares de Porto Alegre, por 
exemplo – eu que moro aqui há, sei lá, uns 12, 14 anos, não conhecia – A 
gente acaba tendo contato com outras pessoas também. Tipo, lugares do 
Brasil, também, [...] eu nunca pensei que ia pra Brasília, Salvador. Eu nunca 
pensei que eu ia pra esses lugares, assim, sabe? Rio de Janeiro também, que 
é uma coisa que eu só via pela TV, [agora] eu já fui. [Posso] dizer assim: ah, 
não, eu já fui pro Rio de Janeiro (LEANDRO, p. 5, 04/11/2011). 

 

Assim como no retiro (mesmo sendo uma viagem para estudo), as viagens de férias 

proporcionam aos integrantes da orquestra experiências singulares: convívio contínuo com o 

outro por um período prolongado de tempo, compartilhamento de espaços, respeito às 

diferenças, o acesso a lugares, costumes e pessoas diversas, entre outros aspectos que, além de 

contribuírem para a formação, colaboram para o fortalecimento do vínculo dos participantes 

com o grupo. Nesse sentido, a aprendizagem na orquestra ocorre na interdependência entre a 

formação musical e as relações e vínculos que vão sendo construídas nesse convívio coletivo.  
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 As viagens mais curtas, embora não possibilitem o convívio contínuo mais 

prolongado, os mantêm ligados pela frequência com que ocorrem. Assim, tornam-se comuns 

as conversas sobre música, as escutas coletivas ou individuais, o tocar e cantar no ônibus, 

durante o trajeto e nos demais momentos em que os integrantes permanecem juntos. Isso é 

algo constante durante as viagens, que se configuram em uma contínua prática de fazer 

música e num contínuo processo de aprendizagem. É nessa integração entre a prática musical 

e o aprender descontraidamente que a ação educativa é efetivada.  

 Nessas viagens, sobretudo nas mais distantes, os integrantes da orquestra tornam-se 

mais próximos, passam a se conhecer de modo mais íntimo e a cuidar uns dos outros. Como 

estratégia de integração, participam de vários passeios e momentos de entretenimento. 

Segundo Alexsander, integrante do grupo, durante as viagens eles mais passeiam que tocam, 

em suas palavras: “a gente se diverte muito, a gente se relaciona super bem [...]. Pelo menos 

pra mim, é muito bom, eu prefiro, com certeza, viajar com a orquestra que com outras 

pessoas, eu acho que é muito mais divertido (ALEXSANDER, p. 7, 30/10/2011). Conforme 

explicou Stephanie: 
 
Nas viagens a gente se apresenta no máximo uma ou duas vezes e a maioria 
do tempo a gente fica junto, dá pra conversar bastante [...]. Quando a gente 
não tá apresentando, tá em horário livre, a gente sai e fica passeando pelo 
lugar, a gente conhece o lugar, a gente passeia, conhece pessoas novas, vai e 
vê um lugar diferente, aí a gente diz [aos colegas]: vamos em tal lugar, 
vamos conversar, não sei o que. Daí, a gente chama mais pessoas, faz 
brincadeiras da nossa idade, não de crianças, brincadeiras da nossa idade, a 
gente conversa bastante sobre a escola também. (STEPHANIE, p. 6, 
04/11/2011). 

 

 Através dos relatos, parece que os próprios integrantes da orquestra se responsabilizam 

em criar suas estratégias de estudo e aprendizagem, sendo, desse modo, coparticipantes do 

processo que leva à aprendizagem. A fala de Stephanie demonstra que eles promovem, por si, 

situações de ensino e aprendizagem de música durante os momentos em que estão juntos:  

 
Nas viagens, quando tá todo mundo junto, vão todos lá pro fundo do ônibus, 
pegam os instrumentos de percussão e começam todos a tocar uma música 
diferente. Aí, quando vê, um diz: ah, vamos tocar tal música, daí todo mundo 
gosta daquela música e começa a tocar, assim, vai todo mundo junto, é tri 
bom. Daí, várias pessoas, quando a gente começa a cantar aquela música, 
eles começam a tocar. Assim, é bom, que a gente começa a se conhecer 
(STEPHANIE, p. 9, 04/11/2011). 
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Para Eriadny e Leandro, as viagens anuais de férias são uma recompensa pelo trabalho 

realizado durante todo o ano: 

  
Sempre no fim do ano a gente procura fazer um passeio de lazer, porque o 
ano inteiro a gente tá se forçando pra cumprir a agenda, aprender música 
nova, essas coisas [...]. Aí sempre o dinheiro que a gente ganha, a sora junta, 
que, aí, no final do ano a gente consegue fazer um passeio [...], uma viagem 
pra gente ir, a lazer, sem ter aquele compromisso de tocar, ou quando é um 
lugar longe, a gente leva, faz uma apresentação, uma ou duas, pra divulgar o 
trabalho (ERIADNY, p. 7, 3-/11/2011). 

 

Pra uma viagem de lazer, a gente vai exclusivamente pra se divertir, daí, não 
tem nada a ver com música, nada, é simplesmente pra se divertir e desfrutar 
de um trabalho que a gente fez o ano inteiro. Se é uma viagem pra algum 
lugar pra tocar, a gente vai pra se divertir também, só que, daí, a gente tem 
mais o compromisso de ter que tocar lá, também, e tudo mais (LEANDRO, 
p. 11, 04/11/2011). 

 

Assim, é nessas diferentes situações que a aprendizagem vai se constituindo, e isso se 

revela nas ações, nas falas, comportamentos e no modo como ocorre a experiência musical no 

grupo. As falas de Eriadny e Leandro evidenciam que eles sabem o trabalho que realizaram 

durante o ano na orquestra, mas também sabem que são recompensados por fazê-lo. Isso 

permite concluir que os integrantes, ao mesmo tempo em que veem as oportunidades que a 

orquestra lhes oferece, têm consciência de que elas são resultantes de seu próprio esforço e 

daquilo que aprendem. Perceber o resultado daquilo que realizam implica em um maior 

envolvimento e, consequentemente, em melhores resultados do trabalho, porque sabem que, 

se não houver empenho, nada disso poderá acontecer.  

Conhecer lugares diferentes, ao mesmo tempo em que permite vivenciar experiências 

outras, que não aquelas vividas cotidianamente, gera estranhamento. O comentário realizado 

por uma integrante da orquestra, via rede social, sobre sua chegada à cidade de João Pessoa-

PB, durante uma viagem com a orquestra em janeiro de 2012, revela esse tipo de situação: 

“comida estranha, pessoas estranhas, sotaque e uma chuva desgraçada” (LUZ, 14/01/2012). 

Foi o contato com um contexto não familiar que levou a garota a um estranhamento 

inicial e, necessariamente, à construção de novas relações a partir da interação com o novo 

contexto. Conforme pude perceber ao acompanhá-los na viagem, o fato de estar em grupo, 

com seus colegas da orquestra, contribuiu para suavizar o estranhamento sentido pela 

integrante. De modo semelhante, outras situações foram marcadas pelo fortalecimento desse 

estar junto com o outro. O grupo parece configurar-se como uma unidade fortalecida pela 

coletividade, que transcende os momentos de execução musical.  
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Essas situações, que fazem parte dos objetivos e escolhas da orquestra, ajudam os 

integrantes a construírem novos modos de enxergar o outro, ao perceber que seus valores não 

são os únicos, que as pessoas e seus costumes nem sempre são iguais aos que possuem.  

A viagem da orquestra a João Pessoa-PB também proporcionou aos integrantes novas 

experiências musicais. Passaram uma semana na cidade, convivendo diretamente com jovens 

de mesma faixa etária e com professores de música da região. Numa proposta de integração, a 

cada dia, um grupo de alunos de música do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI) acompanhou a orquestra, nos passeios, refeições, ensaios e apresentações. Participei 

de todo o processo de elaboração da ida da orquestra a João Pessoa e, como organizadora 

local, os acompanhei durante todos os momentos.  

 

 
Figura 16 – Viagem à João Pessoa-PB (2012) 

 

Durante a elaboração do cronograma e das atividades de integração, fiquei receosa que 

houvesse segregação entre os dois grupos, mas isso não ocorreu, sobretudo entre as meninas, 

que se mostraram mais flexíveis para interagir e se relacionar com os alunos da região, 

conforme destaco no trecho da nota de campo: 

 

Foi na praia que os alunos do PETI se aproximaram dos integrantes da 
orquestra. Os meninos, pelo futebol, e as meninas, parece que encontraram 
assunto em comum. Começaram a conversar e naquele passeio 
estabeleceram uma forte aproximação. Quando saímos do hotel para o novo 
local de hospedagem, as meninas do PETI e algumas alunas da orquestra já 
não se separaram mais, almoçaram juntas e depois foram convidadas a ficar 
no chalé, onde as meninas da orquestra ficaram hospedadas. Como eu não 
sabia onde estavam, saí à procura das alunas do PETI para dar uma 
assistência, foi quando encontrei duas meninas da orquestra, perguntei sobre 
as alunas do PETI e me disseram para ficar tranquila, pois elas estavam 
juntas no chalé, falaram que agora eram irmãs, uma estava cuidando da outra 
e que eu poderia ficar despreocupada. Chamou-me atenção como elas se 
identificaram tão rapidamente. Passei, então, a me preocupar com outra 
situação, a despedida. Essa turma do PETI iria embora à noite, no dia 
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seguinte outro grupo estaria acompanhando a orquestra (NOTA DE 
CAMPO, p. 1, 16/01/2012). 

 

 Outra situação que marcou a experiência musical durante a passagem da orquestra em 

João Pessoa foi a junção entre os dois grupos: Orquestra Villa-Lobos e o grupo de música do 

PETI. O arranjo, elaborado para esse evento, começou a ser trabalhado pelos dois grupos em 

suas cidades, que se reuniram uma única vez em João Pessoa para um ensaio geral. A atenção 

dos integrantes da Orquestra Villa-Lobos parecia redobrada, mais uma vez eles estavam 

expostos ao novo: 20 jovens integrantes do grupo do PETI, que, para eles, eram 

desconhecidos, somaram-se à orquestra. Além da composição que continha uma sucessão de 

mudanças de ritmos nordestinos (Baião, toada, afoxé), eles estavam sendo regidos por um 

maestro da cidade, que era o compositor da música executada.  

 

              
Figura 17 – Ensaio em João Pessoa com Grupo do PETI (17/01/2012) 

 

A experiência também foi inusitada para os alunos do PETI, sobretudo, porque o 

grupo foi criado sob a motivação de participar desse evento. Talvez, por ser uma experiência 

nova, inicialmente eles pareciam um pouco agitados, mas, aos poucos, compenetraram-se no 

ensaio, respondendo às solicitações musicais do maestro. Ao término do ensaio, como num 

gesto de satisfação, os integrantes começaram a aplaudir. Percebi que eles aplaudiam a si 

mesmos, pela etapa vencida e pelo resultado que obtiveram.   
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Figura 18 – Diretora PETI (presenteando a orquestra após ensaio) 

 

Parece-me que, além desses aspectos descritos, as viagens, assim como todo o 

trabalho coletivo realizado na orquestra, no qual todos os envolvidos trabalham juntos, como 

já enfatizado pela integrante Stephanie (p. 14, 04/11/2012), propiciam um modo peculiar de 

convivência que implica não só no tocar em conjunto, na cooperação coletiva ou no convívio 

quase que em tempo integral, mas no estabelecimento de uma forte relação de afeto e 

intimidade entre os integrantes.  

5.2.2. O processo de coaprendizagem 

 Além das viagens, e, em meio aos laços de amizade construída entre os participantes 

da orquestra, verifiquei que o ensino acontece também através da coaprendizagem, no qual os 

integrantes, em constante troca de conhecimento, ensinam uns aos outros. Durante as 

observações foi frequente presenciar esses momentos de compartilhamento de saberes, 

aspecto que também surgiu de modo contundente entre as falas dos entrevistados. Para 

Eriadny, esse processo dialógico de aprendizagem é concomitante com os momentos em que 

estão “fazendo música, tocando”, conforme explica:  
 
No ensaio eu toco muito, vejo as partes que meus colegas tem dificuldade e, 
às vezes, eu quero ajudar e não consigo, porque eu não sei tocar os 
instrumentos que eles tocam, né? Mas tento falando pra ver o que dá, se eles 
conseguem ou não [...].Tem como ensinar também, é muito legal, que eu tô 
aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, nos ensaios (ERIADNY, p. 19, 
30/11/2011). 
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A coaprendizagem emerge do coletivismo que permeia as ações do grupo, da 

capacidade de cooperação entre os indivíduos e da proposta de estar junto, aprendendo 

coletivamente, como destaca Stephanie: “a gente arranja tempo pra ficar juntos, quando tá em 

pausa pra tomar água, coisa assim, tipo, a sora dá 15 minutos, a gente leva a flauta, vai lá pro 

pátio, no dia que não tem ninguém tendo aula, aí, lá, toca todo mundo junto” (STEPHANIE, 

p. 13, 04/11/2011). Contribuir para a viabilização das músicas executadas na orquestra parece 

ser, em determinadas situações, o que mobiliza Eriadny a ensinar e aprender com seus 

colegas: 

[É] vendo os erros e tentando ajudar, melhorar uma parte da música. Eu 
tento ao máximo [...] passar o meu conhecimento pra eles, e o pouco que 
eles sabem pra mim. Tipo, trocar, entendeu? [...]. [Fazemos isso] muito! 
Todos os ensaios, praticamente. Sempre tem uma coisa que a gente vê que a 
pessoa tá com dificuldade [e] que eu consigo fazer, aí eu vou e mostro o jeito 
que eu faço, pra ver se melhora pra ela, ou não. E aí, a gente vai se trocando 
(ERIADNY, p. 4, 30/11/2011). 

 

Os dados apresentados mostram que o ensino na orquestra não é mediado 

exclusivamente pelos professores ou pela regente, mas também pelos próprios integrantes 

durantes suas trocas e compartilhamentos de saberes no decorrer das diferentes situações de 

ensino na orquestra: aulas, ensaios e em outros momentos de convivência. A coaprendizagem 

parece permear todas essas situações, e a predisposição para ensinar ou aprender com os 

colegas aparece como algo constante, como evidenciado também na seguinte fala de Eriadny: 

“Primeiro, é como eu falei, [a gente] estuda separado, depois a gente se une pra ver o que um 

conseguiu e o outro não, pra um ajudar o outro no que [ele] tem dificuldade, pra afinar e pra 

sair rapidinho certo. Assim, a gente vai trocando conhecimento e se ajudando (ERIADNY, p. 

12, 30/11/2011). Eguivaldo, um dos integrantes mais velhos da orquestra (22 anos), que está 

no projeto há 11 anos, demonstra não ter receio em pedir ajuda aos colegas mais jovens 

quando está com dificuldades em compreender ou executar algo. Segundo ele: 

 
Eu sou o mais velho ali, mas em quesito de música tem alguns que sabem 
bem mais que eu ali, então, eu tô sempre aprendendo com eles, negócio de 
partitura, montar os acordes harmonicamente, essas coisas assim [...]. Ah, eu 
chego e pergunto: ô meu, me dá uma força aí, não tô conseguindo fazer isso 
aqui, aí, eles vêm [e] dão um toque, faz assim, não sei o que [...]. Quando eu 
não pergunto [e] eles veem: ah, tá fazendo errado, eles falam. Daí, eu até 
gosto quando eles veem e falam assim, aí é bom. (EGUIVALDO, p. 6, 
04/11/2011). 

 

 Essa predisposição ao ensinar e aprender parece vinculada ao interesse dos integrantes 

da orquestra em preparar ou resolver dificuldades relacionadas ao preparo do repertório, que 
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porventura venham a comprometer sua execução na orquestra. O comprometimento com o 

fazer música coletivamente, sua construção e os consequentes resultados, evidencia não ser 

apenas função da regente, mas compartilhado entre o grupo. Notadamente, os integrantes 

estabelecem uma relação contínua de cooperação, na qual a coletividade assume caráter 

preponderante. Como apontado nas falas, tem todo um trabalho coletivo, “todo mundo 

trabalha em grupo [...], todo mundo trabalha junto, não vai cada um por si” (STEPHANIE, p. 

14, 04/11/2011), seja nos ensaios ou apresentações, tocando seu instrumento, ajudando seu 

colega na execução ou compreensão de algum elemento sonoro, ou colaborando de algum 

modo para a operacionalização ou realização das atividades (vídeo 11). 

 

 

 
Vídeo 11 – Coaprendizagem 

  

 Como evidenciado nas falas de Eguivaldo e Stephanie, os integrantes não estão 

preocupados com competição profissional, tendendo a pensar no coletivo em detrimento do 

individual. Nesse caso, parece não haver competitividade, ao contrário de orquestras 

profissionais, como apontado por Lehmann (2002). 

 É nessa perspectiva de construção coletiva que os integrantes da orquestra criam 

situações de coaprendizagem, conforme aponta a citação de Alexsander: 
 

O Leandro levava o cello, o Diego, o violino dele, e a gente tocava lá em 
casa, músicas do grupo de cordas, músicas do método Suzuki, coisas que a 
gente tocava. Ah, e também a gente sempre gravava uma música da 
orquestra, tipo, que nem a Bachianas Brasileiras nº 5 [...]. Daí eu fazia a 
primeira voz, o Diego, a segunda, e o Leandro, a voz do cello, porque não 
tem violino, né? A gente sempre tá colocando coisas assim, a gente [até] 
gravou, tem em vídeo, bem legal. E outra também que a gente gravou foi 
“Adios Nonino”, que eu tocava também a primeira voz, o Diego, a segunda, 
e o Leandro, a do cello (ALEXANDER, p. 12, 30/10/2011). 
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 Outro momento revela Alexsander e outro colega ajudando-se mutuamente no 

aprendizado do violino: 

 
[Ele] me ajudava principalmente no início, quando ele era super bom em 
afinar as notas direitinho, aí sempre me dava assim: “ah, Alex põe o dedo 
aqui, depois dá essa tal distância que tu vai ver que vai afinar certo”. E eu 
tinha muita facilidade em fazer vibrato, e dizia para ele fazer, ajudava, 
assim, a gente se ajudava um ao outro (ALEXANDER, p. 5, 30/10/2011). 

 

Esse constante aprender uns com os outros não acontece apenas na escola ou durante 

as atividades com a orquestra, como evidencia a fala a seguir: “nas aulas ou até quando nós 

nos encontramos na rua aqui, eu pergunto: ô meu, bah, aquela música, tu sabe como é que faz 

pra tocar ela? Aí, pergunto já e já me fala na mesma hora. Toda hora nós estamos fazendo 

isso” (EGUIVALDO, p. 8, 04/11/2011). 

5.2.3. Momentos individuais de estudo 

 Conforme observei nos dados, a aprendizagem também ocorre através das estratégias e 

dos momentos individuais de estudo, sobretudo durante as ocasiões em que os integrantes não 

estão diretamente em contato com seus professores. Materiais como livros, partituras e outros 

recursos fazem parte das buscas individuais e se configuram para os integrantes como 

tutoriais, que os auxiliam no processo de aprendizagem musical. Além disso, a elaboração de 

suas próprias táticas de compreensão e estudo dos conteúdos e materiais utilizados em aula foi 

recorrente durante as falas. Nessa direção, na iniciativa de selecionar materiais para seu 

estudo, Alexsander revela: 
 
Eu sempre pesquiso umas partituras de música erudita na internet pra ver 
como é que é, se dá pra eu tocar. Nesses dias, eu pesquisei pra nós as 
“Quatro Estações de Vivaldi”, aí eu peguei o Outono, que é muito fácil, a 
segunda e a terceira voz do violino, mas o violino principal é assim, uma 
coisa impossível de tocar, tem que ser muito bom pra tocar aquilo [...]. Eu 
até levei pro grupo lá de violino pra ver, pra mostrar pra eles [...] se alguém 
tinha condições de tocar aquilo, ela falou que não (risos), que a primeira voz 
ainda não, e a outra é muito simples, então qualquer um toca. Fora da 
orquestra eu toco mais as músicas que eu pesquiso, que são assim, concertos, 
coisas assim (ALEXSANDER, p. 11, 30/10/2011).  

 

 Alexsander afirmou também que estuda pouco tempo por semana, mas, quando estuda, 

costuma trancar-se em seu quarto com suas partituras e métodos a fim de compreendê-los. É 

nesses momentos que ele elabora suas estratégias de estudo: 
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Eu tenho uma estratégia que eu acho que funciona super bem, que é riscar 
toda minha partitura. Porque sempre uma coisa que eu me perco é nas 
arcadas, aí, assim, nota por nota eu vou colocando a arcada, e aquilo 
funciona super bem [...]. Depois que eu faço essas anotações, passa a ficar 
tudo mais fácil, porque daí eu sei direitinho: ah, naquele lugar lá eu escrevi, 
então eu tenho que fazer tudo que escrevi, eu lembro direitinho, porque acho 
que, quando tu escreve, acho que tu grava onde foi o lugar que tu escreveu 
(ALEXSANDER, p. 13, 30/10/2011). 

 

Sem a presença do professor, os integrantes se esforçam para encontrar meios de 

resolver suas dificuldades, como evidencia Eriadny: “tem parte que eu não consigo fazer, 

quando é muito rápido, eu faço só a primeira nota, aí depois eu vou aumentando, a primeira e 

segunda, no tempo, ou começo bem devagarinho e vou apressando, pra eu conseguir” 

(ERIADNY, p. 15, 30/11/2011). 

 Os momentos individuais de estudo musical, fora do ambiente escolar e da presença 

do professor, conforme Corrêa (2000), são práticas que ocorrem no tempo livre dos 

indivíduos e podem ser entendidas como “atividades que dependem do sujeito para serem 

realizadas, pois é sua ação que a faz acontecer, por vontade e necessidade própria, com 

horários que ele mesmo determina, administrando seu tempo, requerendo, por certo, uma 

atitude ativa, uma certa autonomia” (CORRÊA, 2000, p. 25). É a partir dessa perspectiva, e de 

acordo com suas necessidades e seu próprio tempo, que Eguivaldo desenvolve suas estratégias 

individuais de estudo. Conforme ele mesmo explica: 

 
Eu estudo sozinho. Mas é brincando, assim mesmo, pego a flauta e toco uma 
parte, aí, começo a improvisar em cima daquela parte só pra aprender. Assim 
sempre funcionou comigo, eu toco uma parte certo e, quando vê, eu começo 
a improvisar em cima daquela parte que eu toquei, daí, eu vou fazendo 
assim. Sempre funcionou [...], é um jeito meu. Ou senão eu pego do final pro 
começo. É brincando mesmo que eu aprendo, se eu pegar uma partitura, 
assim: tá, agora eu vou fazer sério, vou tocar ela do começo ao fim, eu não 
consigo tocar. Eu tenho que levar num jeito, numa brincadeira, ali, pra eu 
poder aprender, senão não fixa a música. [Desse jeito], quando vê, eu lembro 
daquela parte: bah, mas eu brinquei daquele jeito, aí eu vou lá e faço e 
consigo tocar (EGUIVALDO, p. 8, 04/11/2011). 

 

Denomino essas atividades realizadas pelos indivíduos em seu tempo livre de 

momentos individuais de estudo, ao considerar que ocorrem como resultado do engajamento 

dos integrantes nas oficinas e demais atividades mediadas por professores. Assim, o modo 

como os integrantes da orquestra buscam aperfeiçoar sua prática musical na ausência do 

professor, a partir de seus estudos individuais, assemelha-se, em alguns aspectos, ao processo 

de autoaprendizagem que, como indicado por Corrêa (2000, 2008), parte do ver, ouvir e 
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experimentar, como meio para tirar músicas de ouvido, das imitações e consequentes 

deduções, do uso de tablaturas e cifras buscadas na internet (no caso da orquestra, partituras e 

cifras), do tocar junto com o áudio, entre outras estratégias que impulsionaram os indivíduos a 

sistematizarem seu estudo individual.  

Esse processo de tirar música de ouvido, tendo como procedimento o ouvir, imitar e 

acompanhar, foi verificado na fala de Leandro: “legal, assim, tipo, pensa só: tu olha, escuta 

aquela música no rádio, aí tu poder tocar aquela música, não só escutar, saber que tu pode 

fazer aquilo também [...]. Eu até toco algumas músicas que eu escuto, mas não inteira, assim, 

sabe?” (LEANDRO, p. 3, 04/11/2011). Um importante aspecto a ser destacado na fala de 

Leandro não é apenas sua capacidade de articular suas estratégias de estudo e de exercitar sua 

percepção para tirar música de ouvido, mas o fato de perceber que ele pode tocar aquilo que 

escuta. Talvez, seu envolvimento com a orquestra esteja relacionado àquilo que ele percebe 

que é capaz de fazer, como resultado de seu empenho nas atividades da orquestra. Na mesma 

direção Stephanie expõe: 

 
Em casa, eu ouço uma música no rádio, eu procuro fazer a mesma nota e já 
começo a tocar aquela música. É bom, porque a gente aprende e, quando vê 
de novo aquela música na rádio, eu vou lá correndo, pego a minha flauta e 
começo a tocar junto com a pessoa que tá cantando, é bom isso, é diferente 
(STEPHANIE, p. 9, 04/11/2011). 

  

 Esses estudos individuais realizados pelos integrantes fora da orquestra não estão 

desvinculados do modo de aprender música nesse grupo, ao contrário, parecem ser reflexo do 

fluxo de atividades e situações desenvolvidas no grupo e, como numa relação de 

reciprocidade, os resultados desse estudo terão reflexo na atuação do integrante no grupo. Os 

integrantes parecem manter-se conectados com o ensino de música mesmo quando estão 

distantes das atividades da orquestra e de seus colegas, estabelecendo, assim, uma relação 

mais dinâmica com o objeto de estudo, que lhes exige atitude e autonomia. Exemplo disso 

pode ser conferido na fala de Leandro: 
 

Depois de eu ter conseguido tocar a música [...], eu começo a prestar atenção 
nas dinâmicas da música, tudo mais, até pra poder fazer a minha 
interpretação daquela música, como eu acho que fica legal se eu botar um 
crescendo aqui, ou um diminuindo ali [...], tem coisa que tu mesmo constrói 
sozinho, que é uma coisa pra deixar a música a tua cara (LEANDRO, p. 16, 
04/11/2011). 
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Assim, conforme os dados apresentados, a construção da prática musical ocorre 

também a partir dessas outras situações de aprendizagem, em que o ensino não é mediado 

exclusivamente pelos professores, a exemplo das viagens e dos momentos em que estão 

sozinhos, fora do ambiente da orquestra.  

Vale ressaltar que as viagens, sejam de férias, para apresentação ou retido, são 

situações que, necessariamente, requerem a interferência de professores. Elas também 

possuem uma sistematização tão rigorosa quanto os ensaios e oficinas, com horários 

determinados para cada atividade, regras e exigências que ordenam seu funcionamento; 

entretanto, não há interferência direta na coaprendizagem e nos momentos de estudo.  

A sistematização presente nessas situações de aprendizagem e nas situações 

permanentes de ensino (ensaios, oficinas e apresentações), bem como o modo de organização 

do ensino na orquestra, parece tomar como referência a prática profissional.   

5.3. A PRÁTICA PROFISSIONAL COMO REFERÊNCIA 

 Conforme apontaram os dados, a Orquestra Villa-Lobos, constituída como um projeto 

escolar para os indivíduos, desenvolve sua prática pedagógico-musical a partir da prática 

musical em grupo, que articula os conteúdos musicais específicos e a formação do 

instrumentista com o convívio coletivo, a socialização e o compartilhamento de saberes. 

Desse modo, a orquestra consegue agregar duas diferentes dimensões em sua proposta: o 

ensino de música e a formação geral dos integrantes, que tem a oportunidade de conviver em 

grupo, viajar, conhecer lugares diferentes, pessoas, e agregar conhecimentos que poderão ser 

transpostos por eles para outras situações de suas vidas, o que remete a depoimentos antes 

relados por integrantes da orquestra para o livro Orquestra Villa-Lobos: música que 

transforma (2012). 

 Esse projeto é desenvolvido de modo sistematizado a partir de um conjunto de 

atividades que, por sua sistemática e exigências, assemelha-se a uma orquestra profissional. 

Foi, então, por essas exigências e características, assim como pelo modo como a orquestra foi 

se configurando no decorrer dos anos, que Cecília afirma que o trabalho do grupo “não pode 

ser uma coisa amadora, aquilo ali é uma exigência profissional” (CECÍLIA, p. 26, 

16/11/2010). 

 É nessa direção que, após acompanhar e compreender as etapas que levam ao fazer 

musical coletivo na orquestra, passei a compreender que a prática de referência tomada para o 

ensino nesse grupo é a profissional. Isso pode ser percebido não apenas pelo modo como 
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acontecem as apresentações, mas também pela forma como ocorrem as demais atividades. Na 

orquestra, de modo semelhante a uma orquestra profissional, os músicos participam dos 

frequentes e sistemáticos ensaios, aulas e demais atividades, preparando-se para as 

apresentações nos grandes espetáculos anuais ou para as inúmeras apresentações que realizam 

frequentemente no decorrer do ano. Nesse caso, a Orquestra Villa-Lobos, embora não seja 

uma orquestra profissional, tem como referência o nível e a organização profissional.  

Cecília, ao mesmo tempo em que atribui um caráter profissional à orquestra, destaca 

que “nós somos um grupo vinculado a uma escola, nós somos um grupo amador” (CECÍLIA, 

p. 26, 16/11/2010). Ou seja, é uma orquestra que age como profissional, mas é amadora por 

estar vinculada à escola e por não possuir um nível profissional – embora tome a prática 

profissional como referência. Os integrantes da orquestra também não possuem nível 

profissional e não se mantêm por meio dessa atividade. Mas, também, o amador pode ser aqui 

entendido, a partir de Hennion (2011), como aquele que ama, como aquele que faz música por 

amor, aspecto esse que pôde ser identificado através das falas dos integrantes, que, ao 

descreverem sua vivência na orquestra, expressaram o amor pela prática musical. Segundo o 

autor, a palavra “amador” pode ser utilizada em um sentido amplo, referindo-se “a qualquer 

forma de amor ou prática, e não somente ao sentido cultivado de uma especialidade de 

conhecedor centrada no conhecimento do objeto em si” (HENNION, 2011, p. 260). 

Assim, embora a prática profissional seja a referência para o ensino no grupo, ele é 

uma orquestra escolar e não possui nível profissional, portanto, é um grupo amador. Essa 

referência profissional parece ter feito parte das escolhas que levaram esse modo de ensinar 

música na escola a ter como fio condutor uma prática musical coletiva, construída a partir de 

um modo específico de se relacionar com música, que é a dos profissionais, dos músicos 

executantes.  

O modelo sinfônico tomado como referência pela Orquestra Villa-Lobos torna-se 

importante para a compreensão dos dados, sobretudo para que seja possível entender os 

motivos que, como destacado na análise, levam a Orquestra Villa-Lobos a ter um determinado 

nível de exigência, sistematização e rigor, a ter uma frequência de ensaios e apresentações, a 

preferir apresentações em locais que possuam palco e ter as decisões centradas na professora 

Cecília. A plateia não está fora dessa articulação e tem, também, seu papel. Conforme pude 

observar, assim como os músicos estão sendo preparados para o palco, existe uma 

preocupação em “preparar” a plateia para as apresentações artísticas da orquestra, sobretudo, 

quando destinada a estudantes da rede pública ou privada de ensino, conforme descrevo em 

dois trechos extraídos do diário de campo: 
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Cecília começou a explicar sobre a apresentação, disse que será um 
espetáculo para a rede municipal. Mas, para que fosse realizado, exigiu da 
secretaria que colocasse um professor responsável para cada grupo de 15 
alunos. Exigiu também que os professores e os responsáveis por cada escola 
preparassem anteriormente seus alunos para a apresentação. Eles deveriam 
entrar no my space da orquestra, ver seu histórico e se inteirar sobre o grupo: 
o que é a orquestra, o que tocam, como são as apresentações etc. (NOTA DE 
CAMPO, 20/05/2010). 

  

No dia do concerto, o teatro estava realmente lotado, muitas crianças 
assistiam a apresentação e interagiam com a orquestra. Mas não havia 
barulho, conversa ou agitação, exceto quando lhes era solicitado do palco, 
por Cecília. As crianças da plateia faziam silêncio para ouvir a apresentação. 
Nem parecia que eu estava rodeada por crianças. Mas, talvez isso esteja 
relacionado às exigências e aos critérios estipulados por Cecília à Secretaria 
de Educação e aos professores. Visivelmente, houve uma preparação prévia 
e, além disso, havia muitos professores circulando pelo teatro, atentos, 
cuidando dos seus alunos (NOTA DE CAMPO, 27/05/2010). 

 

A sistemática que envolve as atividades da orquestra é transposta ao público que 

participa de suas apresentações. Deles, parece ser esperado um comportamento semelhante ao 

dos frequentadores de salas de concerto, que, em geral, mantêm-se quietos durante as 

audições das orquestras e se comportam de acordo com as convenções já internalizadas, a 

exemplo do momento exato de aplaudir, levantar-se, falar ou solicitar o bis. Trata-se de um 

público que evita qualquer tipo de sons alheios que venham a atrapalhar a execução da 

orquestra, assim como tentaram fazer as crianças que estavam na apresentação destinada às 

escolas da Rede Municipal de ensino de Porto Alegre. É nessa direção que os alunos que 

participam das atividades do projeto, sejam integrantes ou não da orquestra, preparam-se não 

apenas para tocar na orquestra, mas, também, para serem ouvintes. 

Esses aspectos parecem contrastar com os vínculos afetivos e a socialização propostas 

e evidenciadas no projeto. No entanto, em sua prática eles confluem corroborando os 

resultados do processo educativo almejado no projeto. Ao acompanhá-los, pude perceber o 

equilíbrio existente entre esses vários aspectos que vão caracterizando esse modo de ensinar; 

ao mesmo tempo em que é rígido, sistemático e hierárquico, é também fraterno, por 

estabelecer fortes vínculos de amizade entre os envolvidos. É essa relação de amizade e do 

convívio coletivo, como já destacada, que faz com que a hierarquia funcional seja vista como 

uma hierarquia fraternal.   

Historicamente, conforme explica Small (1998), o modelo sinfônico da música 

clássica de tradição europeia foi levado às salas de concerto de diversas partes do mundo 

pelas orquestras sinfônicas profissionais. De acordo com o autor, nos últimos cinquenta anos 
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essa música e, consequentemente, esse formato de grupo instrumental, foi expandido para 

lugares ainda inéditos. Construir uma sala de concerto e criar uma orquestra sinfônica era a 

forma como os países ou cidades sinalizavam sua entrada no “mundo desenvolvido” 

(SMALL, p. 19, 1998). Junto com esse advento, vieram também as convenções de 

comportamentos e rituais, que se tornaram padrão nesse tipo de evento. Segundo Lehmann 

(1998), existem rituais de separação que impõem uma classificação hierárquica entre 

componentes da orquestra, separando o grupo de músicos, os solistas e o maestro, que 

possuem momentos diferenciados de entrada no palco e cumprimento.   

Como aponta Small (1998), em um concerto musical, estão envolvidos tanto os 

músicos executantes, quanto a plateia. Ambos são parte integrante do fazer musical realizado 

naquele contexto e, portanto, estão incluídos nos rituais e comportamentos esperados. 

Segundo Small: 

 
Um grande espaço cerimonial majestoso como esse impõe um modo de 
comportamento para aqueles que não estão acostumados a ele. Eles se 
tornam um pouco autoconscientes diminuindo suas vozes, inibindo seus 
gestos, olhando ao seu redor, tendendo em geral agir mais formalmente. Eles 
podem até sentir algo como reverência. Mas, frequentadores frequentes, que 
estão habituados ao lugar, deixam de sentir a necessidade de um 
comportamento submisso e, com isso, suas atitudes mudam. Os gestos 
suaves são substituídos pelos gestos do corpo e da voz que não apenas 
indicam relaxamento, mas gestos que dizem, basicamente, para quem está 
assistindo e ouvindo, estou à vontade neste lugar e com esta ocasião [...]. 
Todos têm seus iniciados e seus forasteiros e, conforme seus 
comportamentos enquanto se movem, geralmente não é muito difícil dizer 
quem são iniciados e quem são pessoas de fora, quem está a par de seus 
rituais e que não está (SMALL, p. 23, 1998, tradução minha) 22. 

  

 Ainda segundo o autor, a própria estrutura das modernas salas de concerto determina 

um tipo de atitude dos ouvintes, já que foram projetadas a partir do pressuposto de que a 

performance musical é uma comunicação unidirecional: cadeiras enfileiradas em uma mesma 

direção, o que inviabiliza conversas com pessoas que não estejam sentadas imediatamente ao 

lado e a movimentação após todos os lugares da fileira estarem ocupados, sendo, assim, um 

local para ouvir (SMALL, p. 26, 1998). Nessa constituição histórica dos grupos sinfônicos, 

22 A grand ceremonial space such as this imposes a mode of behavior on those who are unaccustomed to it. They 
become somewhat self-conscious, lowering their voices, muting their gestures, looking around them, bearing 
themselves in general more formally. They may even feel something like awe. But frequent concertgoers who 
are accustomed to the place cease to feel the need for such submissive behavior, and with it their demeanor 
changes. The muted gestures are replaced by gestures of body and voice that are not only relaxed but signal 
relaxation, gestures that say, in effect, to anyone who is watching and listening, I am at ease in this place and 
with this occasion […]. All have their initiates and their outsiders, and from their behavior as they move 
around the building it is generally not too difficult to tell who are insiders and who outsiders, who are privy to 
its rituals and who are not (SMALL, p. 23, 1998). 
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como aponta Lehmann (1999), “tudo é ordenado, programado, ritualizado de maneira a não 

dar margem a nenhuma representação além daquela que a orquestra traz de si mesma” 

(LEHMANN, 1999, p. 73).  

 Porém, diferentemente de um grupo sinfônico profissional, não há, na Orquestra Villa-

Lobos, um caráter hierárquico competitivo e rotinizado pela profissão, que, conforme 

Lehmann (1999), é dissimulado pela harmonia social aparente no espetáculo público. O que 

se vê no espetáculo é visto no convívio social da orquestra que, por ser um grupo escolar, 

propicia um ambiente de convivência e de formação que transcende essas características, 

criando um ambiente em que é cultivado o vínculo afetivo entre os participantes.  

 Nos espetáculos da orquestra, alguns rituais são mantidos: o teatro, a fila de entrada, a 

demarcação de lugares, a inibição das vozes e movimentações do público. No entanto, parece 

haver uma quebra na formalidade, conforme pude observar ações espontâneas de falar, 

movimentar-se ou mesmo levantar-se no meio da apresentação durante o espetáculo. Parece 

não haver preocupação com o que pode ou não ser feito, mas com o que pode ou não 

atrapalhar a apresentação. De acordo com minhas observações, o público levanta no meio do 

espetáculo, muda de lugar, sai da sala, conversa com a pessoa que está ao lado, faz 

comentários no decorrer das músicas, mas sem deixar que isso interfira na execução da 

orquestra a ponto de ter que interromper a apresentação.  

Assim, como um modelo reconhecido e consolidado historicamente, esse formato 

“cerimonial” das orquestras sinfônicas parece ainda influenciar e ser tomado como referência 

para a atuação de grupos instrumentais diversos. Esses grupos, mesmo não reproduzindo 

identicamente o formato da orquestra clássica ou moderna (instrumentação e repertório), sua 

estrutura e procedimentos, continuam semelhantes; no entanto, as relações parecem ter se 

tornado diferentes.  

É inspirada nessa formação instrumental que a Orquestra Villa-Lobos está estruturada. 

Porém, como mesmo evidenciam os dados, ela consegue articular simultaneamente o modo 

formal que obedece a alguns rituais e comportamentos, tal como descreveu Small, com a 

informalidade e a espontaneidade de algumas ações, flexibilizando, assim, sua conduta 

conforme o contexto e as necessidades. A orquestra mantém alguns aspectos que remetem a 

essa tradição, mas a relação estabelecida é outra, porque ela cria suas próprias normas, seus 

próprios rituais e formas de agir de acordo com seus objetivos pedagógico-musicais, com suas 

necessidades e demandas, inclusive no que se refere à composição de sua instrumentação, que 

não é igual à de uma orquestra sinfônica. 
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A orquestra também não tem como proposta profissionalizar, embora possa estimular 

a prática profissional, sobretudo no âmbito da docência, através das monitorias. O grupo 

prepara e forma seus próprios músicos, que aprendem a atuar e portarem-se como 

profissionais, no decorrer de um processo de ensino que envolve diferentes atividades. Nesse 

caso, seria possível dizer que ela “profissionaliza” internamente, porque forma, por meio das 

oficinas, seus próprios músicos. Conforme explica Cecília: 

 
Para que o aluno tenha todo esse perfil já constituído, tem sido nos últimos 
anos, mais ou menos dois anos de estudo de flauta doce, e essa preparação 
toda de formação artística. Na percussão, um pouco menos. Na percussão a 
gente teve crianças que tinham iniciado o ano passado. Tem um pequeninho 
da percussão, que é o mais novo que entrou. Ele já tava com condições 
técnicas de dar conta do repertório. No violino é mais, tem sido, às vezes, 
três anos. No violoncelo a gente teve esse ano um caso excepcional de um 
menino que tá dando conta do repertório da orquestra, sendo que ele 
começou a aprender violoncelo em março desse ano. É o caso do Leandro, 
um dos meninos da orquestra. [O] piano, no mínimo, uns dois anos de estudo 
de piano pra dar conta do repertório (CECÍLIA, p. 23, 16/11/2010). 

 

 Quando os integrantes aprendem, desde as primeiras aulas, nas oficinas de 

instrumento, a portarem-se no palco, eles estão aprendendo a comportarem-se de acordo com 

as convenções estabelecidas nesse formato de prática profissional, do mesmo modo que 

esperam que o público se comporte. Conforme pude verificar a partir das atitudes e 

comentários dos integrantes, a preferência por tocar em locais nos quais o público está 

familiarizado com essas formalidades convencionais, seja em teatros, salas específicas para 

concertos ou shows, foi recorrente. Segundo Leandro: 

 
O que me desagrada também é quando a gente vai se apresentar em algum 
lugar, aí o público meio que não tá nem aí pra gente, ou a gente tá ali 
tocando, só que ninguém tá dando muita bola. Isso, assim, é uma coisa que 
me deixa meio triste, sabe? Tipo, tu vai lá, tu tá fazendo o que tu pode, só 
que aí ninguém tá dando bola, não quer nem prestar atenção [...]. Não é nem 
um pouco legal, imagina, tu, bah! Tu foi lá, estudou pra caramba e, daí, tu 
vai lá, toca, daí, ninguém presta atenção (LEANDRO, p. 6, 04/11/2011). 

 

 A fala de Leandro evidencia que a opção pelos palcos está relacionada à necessidade 

de reconhecimento e valorização de seu empenho ao trabalho. O esforço dedicado aos ensaios 

e à aprendizagem na orquestra parece ser recompensado quando está no palco, sobretudo, 

quando é ouvido pelo público. Ainda nessa direção, um exemplo da preferência pelos palcos 

pôde ser verificado em um dos momentos em que acompanhei a orquestra em duas 

apresentações realizadas em um único dia. A primeira apresentação foi na própria Escola 
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Villa-Lobos, a outra, em um dos teatros localizados na cidade. Assim, como mostra o trecho 

extraído de meu diário de campo: 

 
Pude notar que a orquestra está acostumada com um público que senta, se 
concentra e, silenciosamente, ouve a orquestra. Naquela apresentação 
realizada na escola foi o oposto. Percebi que os integrantes da orquestra não 
estavam à vontade, sentiam-se incomodados, com olhar de repreensão para 
os alunos da escola que não paravam de fazer barulho. Alguns estudantes 
mais agitados chegaram até a invadir o “palco” (espaço reservado no pátio 
da escola para a apresentação). Logo em seguida, seguimos para o teatro da 
PUC–RS, no qual realizariam outra apresentação. Nessa apresentação, a 
orquestra estava bem mais envolvida, comparada à da escola. Esse foi um 
aspecto muito evidente para mim, pois até a forma como eles se portavam ao 
palco parecia diferente, as expressões eram serenas e felizes, diferentes das 
que presenciei na escola. A apresentação foi muito empolgante, o salão 
lotado e todos atentos à orquestra. Ao final, muitos aplausos e pedidos de 
bis. Após a apresentação na PUC, fui conversar com um grupo de alunos e 
lhes perguntei em que local mais gostaram de se apresentar. Sem hesitar, 
disseram-me que preferiram tocar no Salão de Atos da PUC. Fizeram 
questão de enfatizar que não havia dúvida quanto a isso, porque na escola é 
sempre muito barulho (NOTA DE CAMPO, 24/11/2009). 

  

 Para Eriadny é no teatro que o público poderá ver os resultados do que eles aprendem 

na orquestra, segundo ela: “quando [a apresentação] é em teatro eu procuro levar pro lado 

mais sério, tipo: ah, hoje é mais sério, a gente tem que mostrar o que a gente aprende, o que a 

gente conseguiu desenvolver até agora. Eu penso mais por esse lado” (ERIADNY, p. 21, 

30/11/2011).  

 A preferência dos integrantes pelos palcos se deve ao formato do projeto e ao modo 

como foram construindo suas referências no decorrer do processo de aprendizagem junto à 

orquestra. Alguns padrões e convenções foram internalizados, gerando incômodo quando 

ocorre de modo diferente.  

 No entanto, independentemente do local de apresentação, a orquestra, por portar-se 

como um grupo profissional, tem a necessidade de estar sempre preparada para uma 

apresentação, o que exige que a seleção para o ingresso no grupo tenha como critério o 

desempenho dos alunos participantes das oficinas. Para tanto, após o ingresso, a participação 

nas aulas de instrumento e nas demais atividades propostas torna-se imprescindível e 

determinante para a permanência no grupo. Essas exigências e o modo como o trabalho é 

desenvolvido - tempo de ensaio e aulas, detalhamento dos aspectos sonoro-musicais, 

preparação técnica no instrumento, os recursos didáticos utilizados - são sinalizadores desse 

modo de ensino que, juntamente com a formação geral, prima pela formação e prática artística 

através da atuação na orquestra.  
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 Notoriamente, há na orquestra um grande investimento de tempo na aprendizagem dos 

participantes; eles estão engajados no projeto não apenas por meio de uma aula de 

instrumento ou ensaio, mas por uma série de atividades que, em inter-relação, levam à 

formação artística. A extensa carga horária, a demanda de atividades, bem como as exigências 

e a sistematização ali existentes são o que fazem com que a orquestra alcance seus resultados 

e exponha seu trabalho com o nível de refinamento artístico que tem demonstrado em suas 

apresentações. 

Assim, é como um grupo amador, formado por alunos e ex-alunos de uma escola 

pública, porém, com um perfil profissional, que o projeto constrói seu modo de ensino na 

escola. Essa referência profissional parece conduzir as ações do projeto que, para 

desenvolver-se, envolve e mobiliza uma rede de pessoas, dentro e fora do âmbito escolar, 

como forma de garantir a seu fazer musical. Do mesmo modo, parece exigir de sua 

responsável a centralização e a autoridade necessários para o desenvolvimento das atividades. 

5.3.1. Centralização e autoridade da professora 

 A prática de referência tomada pela Orquestra Villa-Lobos, peculiar ao funcionamento 

de uma orquestra sinfônica, evidencia não apenas a prática profissional, mas um modelo de 

hierarquia funcional característico desse tipo de formação instrumental. Conforme explica 

Lehmann (2002), as orquestras sinfônicas possuem estruturas organizacionais que se 

configuram hierarquicamente. Além disso, como aponta Lago Junior (2002), esse tipo de 

prática requer autoridade e exigências, assim como o rigor necessário em busca da perfeição. 

Segundo o autor, a “autoridade do maestro pode ser resumida em dois aspectos mutuamente 

complementares: a ‘autoridade pessoal’ e a ‘autoridade técnica’” (LAGO JUNIOR, 2002, p. 

219). 

 Cecília parece ser detentora desses dois aspectos, sua posição como regente, 

professora e coordenadora da Orquestra Villa-Lobos demanda autoridade e poder de decisão. 

Cecília é responsável por tudo que acontece na orquestra, desde a dimensão artística à 

operacional e administrativa. Isso leva a entender que as decisões, escolhas e a organização 

referentes ao funcionamento da orquestra estão centrados na regente, o que me parece ser 

necessário para sustentar e manter a Orquestra Villa-Lobos funcionando com a estrutura, a 

forma e o aperfeiçoamento artístico sob os quais tem se configurado no decorrer dos anos, 

visto que esse é um dos objetivos da orquestra. Por outra perspectiva, vale reiterar aqui a 

intencionalidade de Cecília como professora da escola em alcançar seus objetivos. Como ela 
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mesma afirmou, a intencionalidade de formação dos indivíduos e de que se faça música bem 

feita sempre existiu na orquestra (CECÍLIA, p. 4, 12/04/2010).  

 Em se tratando de seu modelo de referência, o excerto de diário de campo a seguir, 

revela a similitude da Orquestra Villa-Lobos com uma orquestra profissional, e a relação de 

autoridade que, necessariamente, é ali estabelecida para que seja possível alcançar a 

“perfeição”:  

 
Depois de comentarem a agenda, um integrante voltou ao assunto do 
espetáculo, disse que não tinha gostado do figurino. Leandro aproveitou a 
oportunidade e também falou que não gostou. Cecília disse que eles não têm 
a obrigação de gostar, mas devem ter consciência de que estão participando 
de um grupo, e que, em conjunto, o efeito não é o mesmo de estar sozinho. 
Devem perceber que o individual é uma coisa e o grupo é outra, eles estavam 
com espetáculo definido, com tema, cenário, música e o figurino deveria 
estar de acordo. Um dos integrantes perguntou se eles poderiam participar 
das decisões para os próximos espetáculos, para poderem opinar sobre o 
repertório e figurino. Leandro complementou o comentário do colega, 
dizendo que gostaria de participar, porque eles já recebem tudo pronto e que 
apenas é dito a eles o que devem fazer. Cecília respondeu que não seria 
possível ter a participação dos alunos, porque já é difícil chegar a algum 
consenso com os professores, que já formam um grande conjunto de pessoas, 
imagine se entrar alunos? Seriam mais 40 pessoas, iria ficar inviável [...]. 
Cecília disse que o espetáculo tem um foco que é alcançar a “extrema 
qualidade artística”, que os integrantes devem se dar conta disso. Disse 
também que eles não estão na coordenação do grupo e a função deles é 
receber a partitura e tocar: “a função do músico é tocar”, falou ela. Falou 
também que, em alguns momentos, eles podem decidir algo juntos, mas no 
espetáculo não dá. Cecília disse também que, com isso, não quer tirar o valor 
do músico, mas valorizar a função deles, que é de fazer a música acontecer 
(NOTA DE CAMPO, p.3, 09/12/2010). 

 

 Essa relação de autoridade parece ser estabelecida não apenas por Cecília ser a regente 

da orquestra, mas, também, por ser a “sora” da orquestra, como é chamada pelos próprios 

integrantes do grupo. Cecília, por ser professora, está autorizada a tomar decisões, fazer 

escolhas e definir normas, aspectos esses que estão relacionados à sua intencionalidade 

educativa, conforme me referi anteriormente. Para dar conta do projeto, além de reger, ensaiar 

e apresentar-se com a orquestra, como mesmo afirmou Cecília, é necessário esse poder 

decisório, caso contrário, seria inviável. Assim, como professora da escola e idealizadora do 

projeto, a autoridade de Cecília não está restrita à Orquestra, mas às demais atividades que 

compõem o projeto.   

 A escola também tem um poder decisório sobre a orquestra, não acerca dos aspectos 

artísticos, mas dos operacionais e estruturais. Segundo relatou a vice-diretora (gestão 2008 a 
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2010), todas as decisões diretamente relacionadas ao grupo são de responsabilidade de 

Cecília. Conforme explicou: 

 
A gente jamais marca coisas da orquestra, a agenda é exclusivamente com 
ela, o celular dela tá no site e tudo. É pra isso, assim, a gente só repassa. Na 
verdade, a gente [tem] o conselho escolar. É claro, qualquer verba que 
recebem tem que assinar, coisas mais de infraestrutura mesmo. Mas, na 
verdade, a gente é mais demandado pelas exigências que a orquestra faz do 
que [a gente] demanda (CARLA, p. 6, 29/11/2010). 

 

Assim, é sob o controle da “sora Cecília” que a orquestra realiza grandes espetáculos, 

apresenta-se dentro e fora do estado, passando a ser conhecida, reconhecida e valorizada por 

seu trabalho e, ainda, atende a mais de 800 pessoas ao ano e forma seus próprios músicos 

através das oficinas por ela nutridas.  Lago Júnior, a partir de uma perspectiva eurocêntrica da 

regência e da prática orquestral afirma:  

 
É preciso considerar que no campo da recriação artística essa autoridade, 
esses poderes, foram e são sempre exercidos em nome de uma circunstância 
imperiosa que se chama necessidade. E essa necessidade é determinada pelas 
funções que derivam do trabalho do maestro, que é o da busca da perfeição, 
do domínio absoluto ou da interpretação de elevada qualidade artística 
(LAGO JUNIOR, 2002, p. 220).  

 
 

 É em busca dessa “perfeição” artística, do cuidado com a preparação do repertório e 

das apresentações, que Cecília impõe sua autoridade de professora, regente e diretora artística 

da orquestra, o que, por vezes, acaba sendo compreendido como uma postura rígida, conforme 

apontou a fala do professor Beto: “a gurizada, às vezes, tem um medo da Cecília, porque ela é 

bem rígida. E isso tá certo, ela colocar logo uma disciplina ali” (BETO, p. 9, 25/11/2010). 

Esse medo, talvez, se deva ao modo sistemático e à autoridade necessária imposta por Cecília 

durante os ensaios. Como afirmou Lehmann (2002), numa orquestra sinfônica, é no ensaio 

que se configura a mais estreita relação de poder entre o seu líder e os músicos. A ordem e a 

atenção devem ser mantidas num ensaio de orquestra, para que as obras sejam preparadas e o 

cronograma de ensaio seja cumprido. Portanto, os músicos devem manter-se comportados e 

atentos às indicações da regente, caso contrário, são repreendidos.  

 É nessa direção que está a rigidez de Cecília, para que o trabalho funcione,  ela precisa 

exigir que os integrantes cumpram com suas responsabilidades; obedeça aos horários, não 

falte aos ensaios, aulas ou apresentações sem justificativa. Como regente e professora, 

atuando diretamente com os alunos, exige disciplina e não permite conversa ou bagunça 
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durante o ensaio, exceto nos momentos de descontração, exige que estudem suas partituras e 

toquem durante os ensaios e sigam suas orientações. Esse rigor vem da sistematização do 

trabalho e da necessidade de obter os resultados esperados. Cecília não hesita em repreender 

os integrantes, quando necessário, o que para Rafaela não é bom, porque “às vezes, as pessoas 

ficam chateadas e acabam até discutindo com ela, e isso não é legal pro grupo” (RAFAELA, 

p. 3, 04/11/2011). Essas situações parecem ser inevitáveis nas práticas coletivas, mas, por ser 

um grupo “amador”, no sentido proposto por Hennion (2011), os conflitos são atenuados 

pelos laços de amizade e pelo prazer em fazer música, o que também flexibiliza a relação 

entre a regente-professora e os integrantes.  

 Os integrantes participam apenas de algumas decisões em conjunto, comumente 

relacionadas ao repertório ou ao figurino que será utilizado em uma das pequenas 

apresentações. As decisões de maior projeção, como de quais atividades os integrantes 

deverão participar, ou algo referente ao grande espetáculo, viagens ou demais atividades e 

situações que possam interferir no desenvolvimento do grupo, são tomadas por Cecília. Como 

já relatado por integrantes, eles não participam das decisões sobre o espetáculo, seu repertório 

ou figurino. Recebem opções, a partir do que já havia sido previamente decidido, para que 

deem sugestões. Essas hierarquias funcionais são bem definidas na concepção geral do 

trabalho, ao considerar que os professores que atuam nas oficinas de instrumento são 

nominados a partir de categorias hierárquicas. 

Esse modo de funcionamento é característico do formato tomado como referência 

pelo grupo. As hierarquias são bem definidas, nas quais os músicos têm como função tocar e 

o regente e diretor artístico tem como encargo assumir as demais funções e responsabilidades 

que lhe são atribuídas. 

5.3.2. Exigências  

 Na Orquestra Villa-Lobos, por ser um grupo que se porta e atua como profissional, as 

exigências tornam-se constantes na preparação e realização de suas atividades. Nesse sentido, 

Eriadny comenta: 

 
[Cecília] é uma pessoa muito, como é que se diz, exigente, com a orquestra: 
tem que fazer desse jeito porque tem que sair certo. E o que eu não gosto é 
que umas pessoas levam pra outro lado, como se fosse [para] o lado pessoal, 
entendeu? E eu acho isso errado porque, se é um grupo, é pra melhorar o 
grupo, não individualmente cada pessoa (ERIADNY, p. 4, 30/11/2011). 
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 Há uma retroalimentação entre as demandas “profissionais” da orquestra e o processo 

de construção de seu fazer musical. Assim, existe o compromisso com a apresentação de um 

produto musical (a performance) com determinadas qualidades, e isso exige um processo 

sistemático no desenvolvimento da prática musical. Nesse sentido, a prática e o fazer musical 

resultante (produto) parecem ser motrizes do processo de ensino desenvolvido.  

 Para tanto, algumas exigências também são colocadas aos integrantes e profissionais 

envolvidos no trabalho. Necessariamente, conforme apontou Cecília: “todos os nossos alunos 

participam das oficinas de música do projeto” (CECÍLIA, p. 4, 12/04/2010). Do mesmo 

modo, como já afirmado por Cecília (p.57), todos os integrantes devem estar envolvidos com 

as atividades da orquestra. Esse envolvimento implica em participar, obrigatoriamente, não só 

das aulas de instrumento, mas dos ensaios e das outras atividades, consideradas por Cecília 

fundamentais à formação musical dos integrantes, porque, segundo ela, “a gente tem esse 

cuidado grande, de que, realmente, eles possam se capacitar cada vez mais na música” 

(CECÍLIA, p. 24-25, 16/11/2010). 

 A capacitação musical dos integrantes implicará diretamente nos resultados da prática 

coletiva da orquestra, portanto, as exigências tornam-se imprescindíveis. Conforme explica 

Cecília:  
 
A vida da Orquestra Villa-Lobos, como tal, esse grupo artístico é, os alunos 
têm os seus horários específicos durante a semana: [aula] do seu 
instrumento, eventualmente [alguns] também fazem coral [e] atividade de 
teoria e percepção musical. Tem [também] os ensaios da orquestra, que 
acontecem sempre duas vezes na semana, duas tardes na semana, que eles 
precisam participar. Então, se o aluno tá com dificuldade de participar do 
ensaio, esse aluno pode continuar no grupo, mas ele não será considerado 
para alguns eventos de repertório específico, ele não vai participar, porque 
tem que estar aqui, né? Nos ensaios (CECÍLIA, p. 26, 16/11/2010). 

  

 Conforme a fala de Cecília, a participação nas apresentações da orquestra está 

vinculada à frequência dos indivíduos nos ensaios. Assim como em um grupo profissional, os 

ensaios são fundamentais para a preparação das apresentações, e a ausência do músico nesse 

processo poderá comprometer o seu resultado. Entretanto, a participação nas atividades, por 

si, não é suficiente; é preciso que o músico dê conta de tocar seu instrumento e de executar o 

repertório proposto.  

 Outras exigências surgem no âmbito das oficinas de instrumento, a exemplo do que 

relatou Alexsander: “A gente [sempre] tem que estudar alguma coisa pra apresentar na outra 

semana para professora [...]. Ela sempre pede algo, [por exemplo]: ah, o terceiro movimento 
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do concerto em lá menor de Vivaldi pra vocês apresentarem na semana que vem” 

(ALEXSANDER, p. 12, 30/10/2011). 

 Interligando-se ao envolvimento participativo nas atividades da orquestra, aparecem as 

exigências tácitas de cunho procedimental. Participar da orquestra exige também dos 

integrantes uma conduta irrepreensível. O comprometimento com os horários, o modo de agir 

e se comportar nos ensaios e nos demais lugares por onde passam, seja para apresentações ou 

viagens, tornam-se determinantes nesse processo, com implicações na sua continuidade no 

grupo. Nesse sentido, afirmou o professor Beto: “Até onde eu vejo, a permanência da pessoa 

no projeto tá ligada a levar a sério, né? O mínimo de participação, frequência nas aulas e levar 

a sério, querer evoluir ali na música (BETO, 3, 25/11/2010). 

 Os integrantes, por sua vez, parecem não querer arriscar a possibilidade de ter que 

deixar o grupo e, consequentemente, perder o que lhes é propiciado ao dele participar, 

adequando-se, assim, a tais exigências. A fala de Eriadny evidencia a necessidade que ela 

sentiu de alterar sua conduta para se adequar à orquestra: 
 

E eu era muito irresponsável, não fazia nada, só queria dormir, e aí tinha que 
cumprir horário, tinha que tá aqui nos ensaios, tinha que vir em 
apresentação, oficina. Daí, eu tive que começar a vir. Eu perguntava [aos 
integrantes mais antigos] como é que eles faziam, se eles tinham tempo de 
fazer outras coisas. Eles falavam que quase não, o tempo que eles tinham era 
o domingo, bem dizê, e eu: bah! Tá louco, não quero isso mais! Mas, mesmo 
assim, continuei pra ver (ERIADNY, p. 3, 30/11/2011). 

 

 O mesmo ocorreu com Stephanie. Sua necessidade de mudar começou a ocorrer assim 

que entrou para as oficinas. Em suas palavras: “quando eu comecei nas oficinas, eu vi que as 

pessoas são tri organizadas, que elas vivem de um jeito diferente; daí eu comecei a crescer e 

ficar mais madura, e comecei a me comportar melhor com as pessoas” (STEPHANIE, p. 8, 

04/11/2011). 

 Todas essas exigências inerentes ao processo de ensino desenvolvido no projeto, 

forma de manter seu perfil “profissional”, parece levar a outro tipo de exigência: a seleção dos 

alunos que irão ingressar na orquestra. 

5.3.3. O processo de seleção 

 A seleção dos integrantes que irão participar da orquestra ocorre como consequência 

da “exigência profissional” desse grupo. Para chegar à orquestra, os alunos das oficinas 



203 
 

passam por várias etapas de formação e são escolhidos entre aqueles que mais se destacam. 

Como evidencia Vladimir: 
 

Então, na [Escola] Villa-Lobos participam os alunos que estão ali na Vila 
Mapa, ao redor da Vila Mapa. Alunos de outras localidades, que evoluem, 
conseguem mostrar um resultado [...], conseguem passar para a [Escola] 
Villa-Lobos para ter aula. Porque lá, na Villa-Lobos, tem mais oportunidade, 
lá acontecem mais coisas, tem mais aulas, tem outros instrumentos 
(VLADIMIR, p. 3-4, 01/11/2011). 

 

 Embora no projeto da orquestra os atendimentos cheguem a uma média de 800 

pessoas, entre alunos e ex-alunos da escola e moradores da comunidade, distribuídos entre as 

várias oficinas em seus diferentes polos de atendimento, só chegam a ingressar na orquestra 

42 pessoas.  Em um grupo em que a demanda de pessoas é maior do que ele pode comportar, 

a seleção torna-se necessária. Não é possível, tão pouco viável, para o funcionamento da 

orquestra, receber mais que o número estipulado de integrantes. Não há espaço físico, nem 

estrutura para comportar um número maior de integrantes na orquestra. De acordo com o que 

explica Cecília: 

 

A orquestra é composta por 42 integrantes. Na verdade, a gente abre cinco 
vagas ao ano para a orquestra [...]. [Mas], 45 é o limite do limite, porque 
pelo número de alunos, pelos espaços físicos que a gente vai [em 
apresentações]. Até por questão de logística, de ônibus, tudo. E até o espaço 
da própria sala aqui, que hoje é pequeno (CECÍLIA, p. 22-23, 16/11/2010). 

 
Hoje [a sala] é pequena pelo tamanho da orquestra, é pelo tamanho dos 
instrumentos que hoje temos [...], é pela quantidade de armários que a gente 
tem dentro da sala, [porque] a gente tem que guardar esses instrumentos, é 
pelo piano que a gente colocou dentro da sala, que, apesar de ser um piano 
de armário, vertical, ocupa espaço. Quer dizer, hoje, essa sala que lá no ano 
2000 foi o ideal, hoje já não é mais o ideal (CECÍLIA, 13, 16/11/2010). 

 

 Essas são limitações inerentes ao contexto escolar; o número de pessoas participantes 

depende da estrutura oferecida pela escola. É nessa direção que o professor Beto afirma que o 

trabalho da orquestra “é democrático, mas também tem uma seleção, porque as aulas têm que 

funcionar” (BETO, p. 3, 25/11/2010). Assim, o ingresso na orquestra atende a alguns 

critérios, estipulados devido à demanda que foi sendo criada no decorrer dos anos. Se não 

houvesse concorrência, não haveria seleção, como ocorreu no ano de 1999, quando Eguivaldo 

entrou para a orquestra (na época ainda chamada de orquestra de flautas). Como ele próprio 

explicou:  
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Na verdade não teve seleção. No começo entraram, acho, mais de 50 alunos 
pra começar as aulas, daí, no final, pra entrar na orquestra, sobraram só 
nove. Daí, os nove entraram direto, não teve seleção [...]. Ah, [só] tinha que 
saber ler as partituras, o tempo das notas, esses negócios (EGUIVALDO, p. 
2, 04/11/2011). 

 

 Diferentemente aconteceu com Stephanie, que, em abril de 2011, ao se candidatar para 

ingresso na orquestra, precisou fazer uma avaliação seletiva. Conforme explicou, não houve 

seleção para ingresso nas oficinas, o que se restringiu apenas ao ingresso na orquestra. As 

oficinas atendem a demanda dos alunos que têm interesse em estudar instrumento na escola, 

como aponta a fala de Stephanie: “Quanto eu tava na 3ª série, a professora Keliezy foi lá, na 

minha sala, e ela tava procurando alunos pra se inscrever na oficina, daí, eu me inscrevi, fiz a 

oficina e, daí, eu fiz uma prova e entrei pra orquestra, e entrei esse ano” (STEPHANIE, p. 1, 

04/11/2011). Sobre a prova de seleção, Stephanie comenta: 

  
Bah! Não foi tão difícil, porque a gente teve que estudar bastante em casa, 
porque tinha bastante coisas. Ela deu um gabarito pra gente poder estudar, e, 
daí, a gente teve que se puxar [...]. Tinha que saber as tonalidades, as notas, 
se eram em dó maior, ré menor, tinha que saber essas coisas, assim, o básico 
[...]. [Foi prova escrita] e depois teve outra prova que é leitura à primeira 
vista, e depois ela escolheu uma música da orquestra pra gente poder tocar 
(STEPHANIE, p. 1-2, 04/11/2011). 

 

 Os integrantes da orquestra, selecionados seja por avaliação, como Stephanie, ou por 

indicação dos professores das oficinas de instrumento, como ocorria antes de haver prova, 

passaram por um processo de afunilamento que, naturalmente, já ia selecionando-os, como 

possíveis candidatos ao grupo. Segundo Beto: “Vai tendo um funil daqueles [alunos] que vão 

conseguindo aprender. Todos conseguem, mas tem aqueles que a gente vai observando que 

têm mais facilidade, e eu digo à Cecília: olha, vamos investir no fulano, que ele chegou agora 

e já aprendeu tudo e tem uma facilidade” (BETO, p. 3, 25/11/2010). Assim, de acordo com 

Cecília, a orquestra:  

  

É um funil? Sim, é um imenso funil. Porque, pro o aluno chegar hoje a 
dominar, a dar conta da exigência musical da orquestra, pelo repertório que 
ela tem e pelos compromissos de espetáculo que a gente faz, que, às vezes, 
são assim, espetáculo de muita responsabilidade, que envolvem cerimoniais, 
grandes eventos, então, realmente não pode ser uma coisa amadora, aquilo 
ali é uma exigência profissional (CECÍLIA, p. 23, 16/11/2010). 
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Esse afunilamento e a exigência profissional se devem ao formato e à estrutura do 

trabalho desenvolvido pela orquestra. Não há como querer compará-la com o ensino de 

música como componente curricular, que se desenvolve sem selecionar seus participantes. A 

orquestra faz parte da escola, mas está em um lugar diferente, organizada de modo diferente; 

por isso, ela tem a liberdade de selecionar, de ter suas próprias normas e seus tempos. Foi 

nesses moldes, como um projeto da instituição escolar, que a orquestra se expandiu para a 

comunidade.  

A orquestra, desenvolvida com referência na prática profissional, assemelhando-se em 

seu nível e organização, bem como rigor, responsabilidades e exigências, funciona, também, 

como um grupo em que os vínculos afetivos são fortemente construídos a partir do frequente 

convívio coletivo e laços de amizade. Esses vínculos afetivos geraram uma relação de 

segunda família e o sentimento de pertença ao grupo, que confluíam para a efetivação do 

ensino na orquestra, do mesmo modo que atenuavam a relação “profissional” existente. São 

essas situações que serão apresentadas e discutidas neste próximo subtítulo.   

5.4. OS VÍNCULOS AFETIVOS NA CONSTITUIÇÃO DO ENSINO  

A prática musical coletiva, configurada como eixo central do trabalho desenvolvido na 

orquestra, é delineada através das apresentações, aulas e ensaios, no tocar junto com os 

colegas, viajar, estudar, compartilhar, cooperar e nos demais momentos expandidos para 

outras situações e atividades em que os integrantes estão juntos, interligados pela prática 

musical na escola. São nessas situações que os integrantes estabelecem laços de convivência e 

amizade, que parecem refletir no seu envolvimento e interesse pelo grupo. As viagens, retiros, 

passeios e outras atividades esporádicas desenvolvidas fora da escola, como ida a concertos, 

exposições, espetáculos de dança, teatro, entre outras que vão surgindo no decorrer do ano, 

além de favorecer o fortalecimento dos laços afetivos, ao criar situações de convivência 

contínua, reforçam as relações de trocas de conhecimento entre os integrantes. 

 O convívio entre os integrantes e professores da orquestra, assim como as relações que 

vão sendo estabelecidas a partir dessa convivência, nutrem o eixo central do trabalho 

desenvolvido na orquestra. O estar “sempre junto”, trabalhando em grupo, agindo 

coletivamente, fortalece o vínculo entre os indivíduos participantes. Do mesmo modo, os 

irmanam em laços de fraternidade coletiva, o que parece ser determinante para o próprio 

funcionamento da orquestra. Assim, nessa perspectiva coletiva e cooperativa de cunho 
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afetivo, cabe aos participantes abdicar de algo em favor do coletivo, como exemplificado no 

excerto de nota de campo:  

 
Cecília parou para negociar alguns horários de aula com os integrantes da 
orquestra. Disse que eles terão aula de piano amanhã, porém, o Handyer 
[tecladista da orquestra] está com muita coisa para estudar em função do 
espetáculo, pois tocará teclado em quase todas as músicas da apresentação. 
Por isso, precisaria de no mínimo 1h30 de aula sob orientação do professor, 
porque em 50 minutos não conseguirá passar todo o repertório da orquestra. 
Pediu, então, para reduzir a aula de Leandro e de mais alguns alunos, já que 
não irão tocar piano no espetáculo. Disse que não é legal ficarem sem aula, 
mas que seria necessário reduzir para 30 minutos a aula de cada um, para 
deixar um tempo maior de aula para o Handyer, que terá que se preparar para 
o espetáculo. Não houve objeção por parte dos que ficaram com aula 
reduzida (NOTA DE CAMPO, p. 4, 15/11/2010). 

 

 A relação fraterna parece também ser determinante para a permanência dos integrantes 

no grupo. Como aponta a fala de Eriadny: “eu não saí da orquestra porque, convivendo com 

as pessoas, tu cria um contato, sabe? Tu quer tá sempre com ela, em grupo, ainda mais quando 

eles tocam junto contigo. Tipo, a gente não convive junto, mas passo mais tempo com eles 

que com minha própria família” (ERIADNY, p. 3, 30/11/2011). De modo semelhante, 

Eguivaldo comenta:  

 

Nós viemos aqui pra [escola] jogar bola, ou [nos] reunimos na casa de um 
[colega] pra fazer um pagode, fazer churrasco, alguma coisa assim. Bem 
dizê, nós estamos 24 horas juntos. Estamos sempre juntos, se não é aqui ou 
na casa do outro, estamos no MSN conversando junto. [Então] um fala pro 
outro: eu não aguento mais falar contigo (EGUIVALDO, p. 5, 04/11/2011). 

 

O estar junto implica também em gostar de tocar coletivamente. Para Alexsander, todo 

o cansaço de tocar, estudar ou preparar uma música individualmente, transforma-se em deleite 

no momento de tocar coletivamente, na orquestra. Ao relatar sobre uma das músicas que 

estudou para um dos espetáculos anuais da orquestra, revelou: “tocar aquilo sozinho é muito 

chato, é muito chato, mas aí, depois, quando tu toca com a orquestra, é tão bom de ouvir, de 

tocar aquilo lá, é muito bom” (ALEXSANDER, p. 10, 30/10/2011). De modo semelhante, 

expressa a fala de Eriadny:  

 
Ah! Eu gosto de tudo, porque, bem dizê, eu venho todo dia pro colégio, não 
tem uma coisa assim: oh! Eu gosto disso. Tudo que eu faço é porque eu 
gosto, e o que eu mais gosto é de tá com a orquestra, com o grupo, não das 
aulas individuais, que é meio chato (risos). Mas eu gosto de estar com o 
grupo (ERIADNY, p. 4, 30/11/2011). 
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Pelo que evidenciam os dados, a relação dos integrantes com música não está 

dissociada do convívio em grupo. Não é apenas tocar em grupo, mas conviver em grupo. 

Nesse caso, a aprendizagem musical na orquestra, mais uma vez me reportando às conclusões 

de Silva (2010), parece se construir conjuntamente a esse processo de integração coletiva que 

passa a desencadear valores que vão orientar as ações dos integrantes, indo assim ao encontro 

do projeto de formação da escola. Ao relacionar esses dados com a literatura, pude concluir 

também que há aspectos que parecem ser próprios da prática musical em grupo. Assim como 

evidenciado em meus dados, quase todos os trabalhos revisados que tratavam sobre práticas 

em conjunto ressaltaram o estabelecimento de relações sociais, a convivência e os laços de 

amizade entre os participantes.  

Nesse contexto, o modo descontraído em que se configura a prática na orquestra a 

partir desse convívio é descrita por Eriadny: 

 

Quando eu tô na orquestra a gente chega, primeiro a gente dá oi, daí, prepara 
os instrumentos, fica conversando, aí, a sora chega, e ela começa a falar as 
novidades [...]. Aí, sempre tem um momento folgado (risos), que a gente ri 
um do outro, [...]. Porque é legal, não adianta tá sempre sério, entendeu? 
Porque, bah! Fica chato, aí tu não consegue nem tocar direito, desconcentra, 
fica nervoso. A gente é bem, como é que se diz, bem light (ERIADNY, p. 6, 
30/11/2011). 

 

Assim, é no entrelaçamento dessas relações, que mescla as exigências de um grupo 

profissional com o acolhimento fraterno entre os integrantes, que a prática coletiva vai 

tomando forma. Esse estar sempre juntos, convivendo e/ou tocando, conforme apareceu entre 

as falas dos entrevistados, parece configurar-se não apenas como uma estratégia para 

propiciar o ensino de música e criar situações de convivência, mas para cultivar a ideia de 

segunda família. A ideia de orquestra como segunda família, como denominada pelos 

próprios integrantes, poderá ser compreendida a seguir. 

5.4.1. A orquestra como segunda família 

A relação estreita que foi sendo estabelecida entre os participantes da orquestra fez 

com que esse grupo passasse a ser considerado como sua segunda família. As relações 

estabelecidas sob esse viés demonstram ter implicações diretas nas ações e comportamentos 

dos integrantes, tanto no que concerne ao compromisso com o grupo, nas responsabilidades e 

cooperação, quanto aos aspectos que se referem ao funcionamento e à  performance. Os 
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integrantes não só tocam e estudam juntos, mas convivem quase que integralmente; conforme 

eles mesmos afirmaram, sua convivência é maior com a orquestra do que com suas próprias 

famílias, o que contribui para o vínculo que estabelecem com o grupo. 

Desse modo, é nessa relação mútua entre amizade, convivência, coletividade, 

irmandade e o fazer música, que a orquestra torna-se, para os integrantes, sua segunda família 

Esse entendimento apareceu de forma marcante entre as falas dos componentes entrevistados, 

do mesmo modo como o “estar junto” não aparece desvinculado do fazer musical, como 

evidenciado na fala de Eriadny: 

 
Quando a gente não tem ensaio, a gente se reúne um na casa do outro pra 
conversar, ver TV, essas coisas. [Também] sair pra parque, essas coisas, 
festa, jogar futebol [...]. Fora da orquestra a gente é tri amigo, também. A 
gente tá sempre se vendo [...]. Quando a gente sai, a gente procura sempre 
levar um instrumento pra, tipo assim, se a gente vai num parque, um leva um 
violão, outro um pandeiro, um cavaquinho e a gente faz música. Sempre 
tem, mesmo que a gente esteja fora da orquestra, a gente sempre fala de 
música, do nada, assim, sabe? (ERIADNY, p. 6, 30/11/2011). 

 

A orquestra, com toda sua carga de exigências e obrigações, parece funcionar como 

uma família devido aos laços fraternos e afetivos e ao convívio constante entre os integrantes. 

Surge, assim, a ambivalência da estrutura formal e rigorosa de uma orquestra, com o ambiente 

acolhedor da segunda família, em que o coletivo torna-se preponderante. A estrutura 

sistemática e o rigor semelhante ao profissional que é exigido de seus participantes, bem 

como a submissão às formalidades, normas, obrigações, decisões, escolhas e à autoridade da 

regente, parecem tomar outra forma na configuração familiar, de modo que a carga de 

exigências e o rigor parecem ser minimizados na convivência coletiva e no que eles chamam 

de segunda família. 

Assim, a representação que a família possui para os integrantes parece ser transposta 

para a orquestra. Nesse caso, a hierarquia funcional existente entre regente e músicos pode 

assumir outro significado, transfigurando-se para os integrantes em uma hierarquia familiar, 

caracterizada pela relação de fraternidade estabelecida nesse tipo de vínculo. Assim, a relação 

entre mãe e filhos se sobrepuja à relação entre regente e músicos, aspecto esse que surgiu na 

fala de Eguivaldo: “A professora Cecília é que nem uma mãe, participou praticamente da 

metade da minha vida, ajudou a me educar, assim, tudo” (EGUIVALDO, p. 3, 04/11/2011).  

Em outro fragmento, o mesmo integrante reforça a relação materna com Cecília e o 

vínculo fraterno que estabelece com os demais professores da orquestra e da escola: “[Os 

professores] são que nem meus familiares, eu respeito eles, eles me respeitam. A sora Andréia 
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[diretora gestão 2005 a 2007] fala que eu sou filho dela, a sora Cecília, eu trato ela que nem 

minha mãe. São como familiar, [assim] eu trato eles” (EGUIVALDO, p. 5, 04/11/2011). Esse 

vínculo com a professora Cecília apareceu, também, na fala de Eriadny: “O que eu gosto na 

orquestra? Eu gosto das músicas, dos instrumentos e da sora Cecília, porque ela é uma pessoa 

muito boa, sabe? Tudo que ela pode ajudar, ela ajuda, tanto na música quanto fora” 

(ERIADNY, p. 4, 30/11/2011). Essa relação se estende aos demais professores de Eriadny, 

que, conforme relata, é ajudada por eles até em seus exercícios escolares: “Às vezes, eu tô 

com uma dificuldade, ele [Guto, professor de cavaquinho] pega meus trabalhos e me ajuda a 

fazer [...], porque ele é tri inteligente, aí ele me ajuda a fazer (ERIADNY, p. 16, 30/11/2011).  

A ideia da orquestra como segunda família surgiu na fala da grande maioria dos 

integrantes entrevistados e o que também chamou minha atenção foi o modo como eles 

demonstraram construir esse significado. A semelhança entre suas falas e os motivos que os 

levaram a relacionar a orquestra como uma segunda família apareceram de maneira tão 

similar que optei por destacá-las. Desse modo, para os integrantes, a orquestra passou a ser 

sua segunda família pelo acolhimento e apoio a eles dado, bem como por estarem quase que 

em tempo integral juntos, como é o caso de Eriadny:   

 
A orquestra, pra mim, eu considero [como] a minha segunda família, porque 
eu passo mais tempo com ela do que com a minha própria família. Eles me 
apoiam muito, tirando a parte musical, em tudo, em questões pessoais, eles 
tão sempre presentes, assim, pra me ajudar, porque eu já tive vários 
problemas (ERIADNY, p. 21, 30/11/2011). 

 

Segundo Stephanie, “a orquestra, pra mim, é tipo uma segunda família, eu passo a 

maioria do tempo aqui na escola com eles do que em casa” (STEPHANIE, p. 16, 04/11/2011). 

Da mesma forma, relata Leandro: “Depois que tu entra pra orquestra, a orquestra 

necessariamente passa a ser a tua segunda família, até porque, às vezes, tu passa mais tempo 

aqui, com a orquestra, que com tua própria família, entendeu? Aí, tu vai criando amizade, 

laços de amizade muito forte com as pessoas lá dentro” (LEANDRO, p. 3, 04/11/2011). Esses 

laços tornam-se tão fortes que, como já identificado, alguns integrantes afirmam que não tem 

como afastar-se da orquestra.  

Entre os monitores auxiliares entrevistados, essa representação de família também 

surgiu forte e recorrentemente. A ligação entre esses monitores e a orquestra parece tornar-se 

ainda mais próxima, no momento em que seu envolvimento dentro da orquestra é ampliado 

pela proximidade estabelecida com os integrantes, professores e Cecília, devido à sua função 

de monitoria. Jerusa, integrante e monitora auxiliar, que vivencia essa dupla função, afirma 
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que sua relação com a orquestra é quase como a de uma família, e que a orquestra é sua 

segunda casa (JERUSA, p.1, 24/11/2010).  

As relações estabelecidas sob o viés da “família” e seus significados têm implicações 

nas ações e no comportamento desses integrantes, no tocante ao compromisso, 

responsabilidade e cooperação, aspectos esses que podem ser decisivos tanto para a 

estruturação, quanto para a organização e funcionamento da orquestra, bem como para o 

convívio dos indivíduos na sociedade. Nessa lógica “familiar”, a coletividade parece 

intensificar-se e acontecimentos isolados passam a ser refletidos para todo o grupo, como 

evidenciado por Leandro, referindo-se a orquestra: “se dois brigam, acaba acontecendo todo 

um enredo em volta daqueles dois ali que brigaram, acaba afetando a [segunda] família, por 

mais que não queira, entendeu?” (LEANDRO, p. 6, 04/11/2011).  

Assim, é a partir do convívio coletivo que vão sendo estabelecidos os vínculos afetivos 

entre os integrantes e a relação de segunda família. A orquestra, embora sua exigência 

artística seja acentuada, semelhante a um grupo profissional, se desenvolve 

predominantemente como uma família, porque os próprios integrantes são responsáveis pela 

mediação dos laços de amizade e convivência e das relações que vão se estabelecendo com 

música.  

Pode-se considerar que é na articulação entre o fazer música e os demais aspectos que 

permeiam essa ação, no contexto do processo pedagógico-musical da Orquestra Villa-Lobos, 

que são gerados significados que vão dando sentido às próprias ações estabelecidas no dia a 

dia desse grupo. No tocante a essa movimentação cíclica de construção de significados, 

Eriadny revela: “E, pra mim, a orquestra é tudo, a segunda família, e vai ser pro resto da vida, 

nunca vou esquecer, nem que eu fique velha, é sério!” (ERIADNY, p. 21-22, 30/11/2011).  

É nessa ambivalência entre “profissional” e segunda família que o ensino na 

Orquestra Villa-Lobos é constituído. É em meio a essa relação que mescla e envolve 

exigências, rigor, autoridade, sistematização, bem como o prazer pela prática musical, o tocar 

e aprender com o outro, a representação de família, a coletividade, viagens, acesso a lugares, 

que nasce também o sentimento de pertencimento ao grupo. Por isso, a orquestra passa a ser 

considerada como “tudo”, ou seja, como algo que tem muita importância para a vida dessa 

integrante. 
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5.4.2. O sentimento de pertença 

É a partir do convívio familiar que é desenvolvido o sentimento de pertença à 

orquestra. Esse sentimento parece envolver não apenas os integrantes, mas também os 

próprios professores que atuam na orquestra. O professor Beto, em sua fala, expressa esse 

sentimento de pertencimento ao grupo: 

 
A gente se sente realizado como professor, tem uma realização artística. Tu 
és professor, mas tu olhas pro grupo artístico de crianças e adolescentes 
tocando, e é muito legal [...] me sentir fazendo parte disso, me sentir 
ajudando de alguma forma no crescimento daqueles pequenos artistas, 
daquelas crianças que estão estudando ali, é muito gratificante. Então, a 
gratificação profissional e o clima bom e tudo certo que tem lá, me faz 
querer continuar e nem pensar em largar (BETO, p. 1 25/11/2010). 

 

As falas de ex-alunos do projeto, que iniciaram suas atividades musicais com a 

professora Cecília na Escola Villa-Lobos e hoje são profissionais formados em música e 

professores do projeto, também são contundentes, e exemplificam algo que passou a fazer 

sentido para eles, ao demonstrarem a importância do projeto para suas vidas e o seu desejo de 

permanecer nele:  

 

Eu vi o projeto brotar ali, eu vi, e só tive coisas boas aqui dentro. [...] É o 
conjunto, é a amizade que eu tenho, é a admiração pela professora Cecília, é 
a música, é tudo aqui que faz eu querer ficar e não querer sair (GUTO, p. 3, 
17/11/2010)  
 
 

 O tempo presente parece ser propulsor desse desejo expresso por Guto; ele claramente 

vê o resultado do que é aprendido na orquestra, assim como o que ela pode lhe oferecer. Para 

ele, o significado da orquestra e de nela permanecer não está em apenas tocar, mas revela-se a 

partir de um conjunto de aspectos entrelaçados com o meio que o circunda. A relação familiar 

novamente se configura, agora através da perspectiva de Guto, que começou a se relacionar 

com a orquestra a partir do ano de 1994, quando foi acolhido por Cecília mesmo ainda 

cursando a quarta série do ensino fundamental (nesse período era permitido ingressar no 

grupo apenas  alunos que estivessem matriculados na quinta série). Na época ainda não havia 

Orquestra Villa-Lobos em sua atual configuração, mas o chamado Clube de Flauta. Na mesma 

direção de Guto, está a fala da professora Keliezy, também ex-aluna que iniciou seus estudos 

musicais no projeto da orquestra, com Cecília: 

 



212 
 

Eu acredito que eu faço parte do projeto, eu faço parte daqui, eu não me 
imagino sem estar trabalhando aqui. Porque aqui é minha comunidade, aqui 
é o meu local de origem. Então, eu acho que tudo que o projeto me 
proporcionar, eu tenho o dever, minha forma de pagamento é arregaçar as 
mangas e trabalhar. Eu tenho o dever de estar aqui no projeto trabalhando e 
fazendo com que as coisas aconteçam. [...] Eu acho que eu tenho o dever de 
estar ali ao lado da Cecília, fazendo cada vez mais as coisas acontecerem, 
então, eu não me imagino desvinculada. Não sei porque, mas eu não me 
imagino longe da minha comunidade (KELIEZY, p. 2, 21/11/2010). 

 

Daisy, orientadora escolar, ressalta esse aspecto ao comentar que alguns integrantes, 

que eram alunos da escola e começaram a estudar música nas oficinas desde “pequenininhos”, 

como é o caso de Guto e Keliezy, mesmo depois de sair da escola, permanecem na orquestra. 

Para ela, isso demonstra o quanto para esses indivíduos é importante participar da orquestra 

(DAISY, p. 3, 24/11/2010).  

O sentimento de pertencimento amplia-se na fala de Keliezy: pertencer à orquestra 

parece assumir o mesmo significado que pertencer à sua comunidade. Esse pode ser um 

elemento preponderante na compreensão do ensino de música na orquestra, pois mostra que o 

que acontece nesse grupo faz sentido para os participantes, passando a ter, para eles, um 

significado que é construído nessa relação de convivência.  

Keliezy, assim como relatou, não se afastou da orquestra, nem de sua comunidade. 

Graduou-se em música e sua participação pode assumir uma nova proporção, ela não era mais 

aluna, e, sim, professora do projeto de que durante muitos anos participou. Para as famílias, o 

fato de Keliezy ser fruto de um trabalho desenvolvido em uma escola da própria comunidade 

parece influenciar a maneira com que as famílias olham para o trabalho. Como explica 

Keliezy: “Pras famílias é mais fácil vê-los assim, [aqui], por que eles confiam em mim, sabem 

que eu sou da comunidade [...]. Então, é legal, assim, porque eu vejo que o pessoal confia, 

acho que é mais fácil a relação, e eu sei como as coisas acontecem aqui, eu conheço tudo...” 

(KELIEZY, p. 3, 21/11/2010). 

Os significados construídos a partir dessa relação com música são subjetivos, e seu 

estabelecimento se dá a partir das referências de cada indivíduo. Embora possa haver pontos 

convergentes, para cada participante ela terá um sentido diferenciado. Por exemplo, para o 

professor Vladimir, o que o faz permanecer no projeto é a possibilidade de dar continuidade 

ao trabalho que vem desenvolvendo com seu grupo de flauta avançada (VLADIMIR, p. 4, 

01/11/2011). Para ele, que também cresceu na comunidade e foi aluno da escola e da 

Orquestra Villa-Lobos, a orquestra representa, numa perspectiva individual, mudança de vida, 
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ao considerar que ela foi determinante em sua escolha profissional (VLADIMIR, p. 5, 

01/11/2011).  

A separação entre escola, orquestra e comunidade é tênue. A orquestra é um projeto da 

escola e, como mesmo afirmou Cecília, é um projeto da comunidade, feito e desenvolvido 

para as pessoas. Assim, é através da orquestra que os indivíduos (da comunidade) aprendem 

música, viajam, tem acesso a uma série de novas experiências. Mesmo os outros alunos da 

escola e moradores de sua comunidade, que não têm uma participação direta tocando ou 

participando das oficinas, compartilham do trabalho como espectadores dos espetáculos e 

apresentações, que acontecem para eles. Todas as atividades pedagógico-musicais da 

orquestra, exceto os espetáculos e algumas apresentações, acontecem dentro da própria 

comunidade, porque a escola e, consequentemente, a orquestra fazem parte dela. Portanto, não 

há a necessidade de sair da comunidade para aprender música. Segundo Cecília: 

   
A orquestra é para [os participantes] uma atividade única em suas vidas. É 
onde eles têm oportunidade de vivências as mais variadas [...]. Todos eles 
amam música, se realizam por meio da música, mas, além disso, ainda, por 
ser um projeto social, ainda oferece muitos outros ganhos à vida deles, de 
conhecer outros lugares, de transitar por outros espaços sociais que não é o 
espaço social em que a vida na comunidade deles oferece, de poder aprender 
e alargar esse horizonte de relações sociais. E, alargando esse horizonte das 
relações sociais, eles se descobrem pro mundo, e o mundo dele fica bem 
maior do que poderia ser, se ele estivesse sem ter essa oportunidade 
(CECÍLIA, p. 7, 12/04/2010). 

 

O sentimento de pertença fortemente expresso nas falas demonstra a relação que os 

indivíduos estabelecem com a orquestra e como ela vai dando sentido à vida de seus 

participantes. O vínculo com a música não está resumido em ler partitura, ou tocar um 

instrumento musical, tanto que, às vezes, isso é o que menos importa aos participantes, mas 

está diretamente relacionado ao que esse fazer musical proporciona e as relações que vão 

sendo construídas nesse contexto.  

Assim, diante dos dados apresentados é possível concluir que a Orquestra Villa-

Lobos funciona como uma orquestra profissional, no tocante ao seu modo de agir e 

desenvolver-se, porém, é no entrelaçamento coletivo e na relação afetiva que a prática musical 

nos moldes profissionais articula uma estrutura rígida e sistemática, caracterizada pela 

hierarquia profissional, a uma hierarquia familiar, o que dá uma nova configuração a essa 

prática. Nesse sentido, a prática musical parece configurar-se como uma construção coletiva e 

cooperativa em que a relação de segunda família contribui de modo direto no 

desenvolvimento e resultados do ensino proposto na orquestra. 



214 
 

6. UM PROGRAMA DE MÚSICA DA ESCOLA 

 Os dados apresentados mostraram que a Orquestra Villa-Lobos foi criada pela 

iniciativa da professora de música da escola, a partir de seus interesses e das necessidades dos 

alunos. Essa professora levou para a escola um modo de pensar e fazer música que foi 

acolhido por essa instituição, e, gradativamente, nela constituído e sedimentado como parte de 

seu projeto escolar.  

 É a construção conjunta da orquestra, professor/regente e escola, que procurarei 

descrever e explicar os significados que o ensino desenvolvido na Orquestra Villa-Lobos tem 

e/ou passou a ter para a escola e para todos que dela participam, implicando entendê-la como 

um “programa de música” dentro dessa instituição, explicando, assim, como foi se 

constituindo esse programa escolar, que tornou a música objeto de ensino na escola. Do 

mesmo modo, através da articulação e das relações que vão sendo traçadas, buscarei destacar 

como esses sentidos atribuídos à orquestra me ajudam a entender esse modo de ensinar 

música na escola.  

  Assim, neste último capítulo tenho como foco a escola e sua relação com esse modo 

de ensinar música, no qual tratarei da sedimentação do programa na escola, da relação de 

interdependência com a rede de pessoas e instituições parceiras, do suporte dado pela escola 

para o funcionamento do projeto e da visibilidade que a orquestra possibilita à escola.  

6.1. A SEDIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MÚSICA NA ESCOLA  

 Conforme foi possível entender, a orquestra foi conquistando gradativamente seu 

espaço na escola. A cada ano, um número maior de participantes e, consequentemente, de 

atividades foram sendo agregadas ao trabalho, levando a seu crescimento, o que fez a escola 

passar a perceber que a música pode ser importante para os alunos. Devido à proporção que o 

grupo começou a tomar, Cecília passou a dedicar-se exclusivamente à orquestra.  

 É inegável a contribuição de Cecília na existência e realização desse projeto. Foi a 

partir de sua iniciativa e empenho que a música passou a ter visibilidade e a ser reconhecida 

na escola. Cecília insistiu em um projeto que, como mesmo falou, não veio pronto, mas foi 

crescendo conforme sua própria demanda, passando dos 11 alunos matriculados no Clube de 

Flauta, no ano de 1992, para uma orquestra formada por 42 integrantes e um projeto com mais 

de 70 turmas de oficinas de instrumento em 2010. 
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 É nessa perspectiva que, para a diretora Andréia (gestão 2005 a 2007), a orquestra 

tornou-se uma coisa orgânica, que já faz parte da rotina da escola, porém, pela proporção que 

tomou, “é quase que mais uma escola pra tu gerenciar junto. [Parece] uma escola de música 

junto com a tua escola do dia a dia” (ANDRÉIA, p. 4, 25/11/2010). Ao ser reconhecida pela 

escola, a orquestra passa a ser parte integrante de suas propostas. A fala do diretor Adão 

(gestão 2008 a 2010) revela como isso se configura: 

 
A orquestra foi considerada durante muito tempo como um projeto. Então, 
nós temos projetos dentro da escola. Hoje nós nos recusamos a usar a 
expressão projeto, porque a ideia de projeto nos dá uma ideia de 
transitoriedade, e nós não podemos mais discutir transitoriedade quando nós 
temos, na verdade, um projeto que dura 18 anos. Então, hoje, nós, 
concretamente, temos um programa de música dentro da escola, que está 
contemplado dentro do PPP [projeto político-pedagógico]. Essa é uma 
discussão interessante porque a secretaria ainda usa a expressão projeto e nós 
nos recusamos a usar a expressão projeto, porque ele expressa uma ideia de 
transitoriedade que não é adequada, por exemplo, a algo que dura 18 anos 
(ADÃO, p. 3, 17/11/2010). 

 

 Adão explica ainda que a “passagem de um projeto para programa se dá exatamente 

por um aspecto histórico, quando a coisa, historicamente, se constitui de maneira mais 

orgânica, porque ele passa a ser permanente, ele passa a ser intrínseco àquele espaço e não 

pode mais ser subtraído” (ADÃO, p. 3, 17/11/2010). Torna-se um programa por sua atuação e 

por seu reconhecimento, que deixa perceber o resultado dessa aprendizagem, que vai além do 

produto artístico, mas está relacionado aos saberes que vão sendo incorporados à formação 

dos integrantes. A orquestra tem resultados concretos, o que a torna referência para a escola, 

para a comunidade e para a rede.  

 A fala de Adão evidencia como e em que dimensão esse grupo passou a fazer sentido 

para a escola. A orquestra não só permaneceu na escola ao longo dos anos, como nela foi 

gerada e desenvolvida, o que a torna intrínseca a esse espaço. A história da orquestra não está 

isolada da história da escola; mesmo assim, o seu reconhecimento não ocorreu de modo 

imediato, mas foi construído ao longo dos anos, conforme cada etapa de desenvolvimento do 

projeto, que transcendeu seus limites e extrapolou a ideia de ser um projeto de turno inverso. 

Assim, a incorporação da orquestra como programa de música na escola não está relacionada 

apenas ao seu tempo de existência dentro dessa instituição, mas, principalmente, às suas ações 

e à forma como elas foram sendo concatenadas e, sobretudo, aos seus significados.  

 Em face do que a orquestra representa para a escola, ela não poderia deixar de estar 

incluída em seu projeto político-pedagógico (PPP). Assim, sobre a inserção da música no PPP 
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da escola, o diretor Adão (gestão 2008 a 2010) afirma: “A orquestra e a música fazem parte 

da escola como um todo [...], então, ela tá inserida dentro desse nosso projeto político-

pedagógico hoje” (ADÃO, p. 2, 17/11/2010). Nessa mesma perspectiva, relata a vice-diretora 

Carla (gestão 2008 a 2010): “eu acho que o PPP chegou muito depois da inserção da música, 

então quase que entra automaticamente, ou naturalmente, porque a música faz parte dessa 

escola, então, não teria como ficar fora do PPP” (CARLA, p. 3, 29/11/2010).  

 Como afirmou Carla, a música já estava há 17 anos na escola antes da finalização de 

seu projeto político-pedagógico, no ano de 2009. Ainda segundo Carla, foram realizadas 

reuniões para entender como a música seria expressa no PPP, já que era uma atividade 

consolidada na escola há vários anos. De acordo com o que explicou Adão, essas reuniões 

eram realizadas indistintamente com os professores de todas as áreas, que podiam dar suas 

opiniões e contribuições. Ainda segundo ele, no que se refere à inserção da música, não houve 

um momento específico e isolado para discussão, foi decidido conjuntamente com todos os 

professores, assim como as demais atividades e campos de conhecimento (ADÃO, p. 2, 

17/11/2010). No entanto, Cecília relata: 

 

Eu, como professora de música e responsável pelo projeto da Orquestra 
Villa-Lobos, preferi, num primeiro momento de discussão, ficar mais na 
retaguarda em relação a essa questão, porque eu precisava ouvir os meus 
colegas, até pra eu ter a dimensão, o que é que, pra escola como um todo, 
sem a minha influência, sem eu ter que convencer ninguém por palavras, ou 
por justificativas, o que é que na prática, no dia a dia da escola as pessoas 
entendiam da importância desse trabalho (CECÍLIA,  p. 4, 16/11/2010). 

 

 Segundo a própria Cecília explicou, esse afastamento teve um importante significado 

para ela, serviu de termômetro para saber como o trabalho da orquestra era percebido pelos 

demais professores da escola, ao considerar que, antes de se pensar em discutir sobre projeto 

político-pedagógico, “o trabalho da orquestra Villa-Lobos [...] já era um trabalho instituído 

dentro da escola, reconhecido como um trabalho diferenciado dentro da escola. Então, quando 

a gente sentou, os professores, direção, para discutir o PPP, isso já estava posto” (Cecília, p. 4, 

16/11/2010).  

 Conforme pude verificar entre os depoimentos dos entrevistados e através da própria 

leitura do projeto político-pedagógico da escola, o trabalho da orquestra foi reconhecido pela 

escola em seu PPP como um “projeto” inseparável das práticas e da história da Escola Villa-

Lobos. Sobre como a música está configurada no PPP, Cecília explica: 
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E o nosso PPP, ele está de ponta a ponta com a música incluída, [...]. Tem 
um capítulo especial dentro da parte cultural, [sobre as] questões culturais da 
escola e o que funciona como oficina, como atividade paralela ao do turno 
regular, a música tá ali presente. Na verdade, a música na escola, aqui na 
Escola Heitor Villa-Lobos, ela está presente no currículo regular do primeiro 
ciclo das turmas de A10, A20 e A30, e em algumas turmas do segundo ciclo; 
a partir daí, a música está presente como oficina. Então, no horário do turno 
inverso, as crianças do segundo ciclo e do terceiro ciclo, e algumas até do 
primeiro também, têm a oportunidade de participar de atividades de música 
em oficinas variadas. Então, no projeto político-pedagógico da nossa escola, 
tá muito clara essa função que a música exerce aqui na escola (Cecília, p. 4, 
16/11/2010). 

 

 De acordo com o projeto político-pedagógico da Escola Villa-Lobos, o 

desenvolvimento de projetos é uma das propostas contempladas e valorizadas pela escola e, 

portanto, foi destacado no documento que orienta suas ações. A justificativa para sua inclusão 

no PPP é apresentada no trecho extraído do próprio projeto abaixo descrito: 

 

A Escola busca por meio de projetos a construção mínima de um trabalho 
interdisciplinar, perpassando os diferentes saberes oriundos desta realidade. 
Esse trânsito é construído coletivamente, visando atender aos interesses de 
todos os sujeitos envolvidos no processo educacional. O desafio constante é 
coadunar a prática pedagógica cotidiana a estes projetos, fazendo com que 
alunos e professores compreendam a Escola como um conjunto de múltiplas 
possibilidades mas com finalidades convergentes (E.M.E.F. H. VILLA-
LOBOS, 2009, p. 31). 

 

 O PPP da Escola Villa-Lobos vem reforçar a ideia de que ela é uma instituição aberta, 

que valoriza novas construções, inovações e as “múltiplas possibilidades” que podem surgir 

conforme o fluxo de atividades que vão acontecendo dentro dela, a partir de sua dinâmica 

social.  A Orquestra encontra-se na convergência desse “conjunto de múltiplas possibilidades” 

que há na escola. A valorização dessas práticas foi verificada pela presença de projetos em 

diferentes áreas na escola, entretanto, o destaque central dos projetos apresentados no PPP 

parece voltar-se a propostas culturais, como mostra o seguinte trecho recortado do PPP: “Na 

EMEF Heitor Villa-Lobos, em conformidade com a Secretaria da Educação, e procurando 

atender às necessidades e anseios do corpo docente e da comunidade, diversos Projetos 

Culturais se desenvolvem” (E.M.E.F. H. VILLA-LOBOS, 2009, p. 31). Entre os projetos 

mais destacados estão: a Orquestra Villa-Lobos (na época denominada Orquestra de flautas), 

Contadores de história, Escola Aberta e Mais Educação, Robótica educativa e Blog de 

filosofia. Com exceção da Escola Aberta e Mais Educação, todos os demais projetos 
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contemplados no PPP são locais, são práticas que surgiram no próprio contexto escolar e 

foram incorporadas às atividades escolares.  

 O reconhecimento da Orquestra Villa-Lobos como um projeto estendido a um 

“programa de música” dentro da escola, talvez tenha se dado pela proporção de suas ações e, 

principalmente, pelo modo como elas foram sendo articuladas e enredadas dentro do contexto 

escolar, assim como pela formação musical, artística e humana, que, gradativamente, foram 

dando visibilidade à música dentro dessa instituição. A rede interna e o modo totalmente 

interligado de suas práticas favoreceram o fortalecimento dessas ações e seus consequentes 

resultados.  

 Assim, a forma como a música passou a fazer sentido para a Escola Villa-Lobos passa 

pelo comprometimento com a formação dos indivíduos, a valorização dos saberes necessários 

para essa formação, bem como por suas ações práticas, que envolvem o fazer musical 

coletivo, os comportamentos e modos de agir. É uma proposta de música que se expandiu na 

escola, funcionando de modo inteiramente sistematizado e rigoroso. O que se percebe é que a 

escola acolheu essa proposta de ensino de música e essa escolha não parece ter sido aleatória, 

mas construída juntamente com o processo de desenvolvimento da orquestra e o trabalho por 

ela realizado no decorrer dos anos. Como dito por Cecília, não foi algo implantado na escola, 

por meio de um projeto pré-estabelecido, mas nasceu nela a partir de suas demandas.  

A orquestra, sedimentada na escola como um programa de música, ampliou seu 

campo de atuação, expandindo-se para a comunidade da Villa Mapa.  

6.2. ENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS E DA COMUNIDADE DA VILA 
MAPA  

 Os significados atribuídos à prática na orquestra estão vinculados à relação 

estabelecida entre a orquestra, as famílias, a escola e a comunidade da Villa Mapa. Assim, 

como parte dessa vida escolar, nela constituída e sedimentada ao longo do tempo, a Orquestra 

Villa-Lobos, gradativamente, foi ampliando e adquirindo novos significados dentro da escola, 

como explica Andréia: a orquestra “é uma coisa muito grande que acontece dentro da escola, 

faz parte da realidade da escola [...]. É uma coisa que movimenta a escola o tempo todo. Tá 

dando aula e é com barulho de violino, de flauta e [de] aluno que entra e sai (ANDRÉIA, p. 3, 

25/11/2010). Assim, ao constituir-se na escola, a orquestra cresceu, passou a formar redes e a 

expandir-se para a comunidade da Vila Mapa. Conforme Cecília:  
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Passamos a nos dar conta que nossa missão dentro da escola tinha que 
ultrapassar os muros dessa instituição, porque ela ia além de um trabalho de 
turno inverso ao do horário escolar, ela já atingia as famílias diretamente, a 
comunidade, e já tinha um caráter de dar sentido de vida a essas crianças 
(CECÍLIA, p. 5, 12/04/2010). 

 

 É por seus resultados, percebidos através das apresentações e, sobretudo, por acontecer 

e existir na comunidade da Vila Mapa, que a orquestra começa a fazer sentido para seus 

moradores. É na escola, na qual funciona a orquestra, que a maior parte dos integrantes 

estuda. Alguns são ex-alunos, que já concluíram os estudos ou transferiram-se para outra 

escola para cursar o ensino médio, mas, praticamente, todos são moradores da comunidade. O 

diretor Adão (gestão 2008 a 2010) considera que “a escola, hoje, se constitui como o grande 

centro e organização da vida dessas crianças [e jovens]” (ADÃO, p. 9, 17/11/2010). Assim, a 

orquestra, que pertence à escola, consegue aproximar-se da comunidade, das famílias e de 

outras instituições sociais, com quem passa a dividir algumas de suas atribuições. As famílias 

aparecem envolvidas nas atividades da orquestra, colaborando para que suas atividades 

funcionem, o que implica em contribuir com o funcionamento do trabalho, como relata 

Cecília:   

 

Não é que a família está o tempo todo aqui, mas está ligada [ao que 
acontece], ela participa contribuindo. Uma das meninas ontem [15/11/2010], 
feriado, não podia vir, a família me ligou: [...] ela não vai poder ir ao ensaio. 
Pra mim isso é participar, isso é valorizar a oportunidade que o filho está 
tendo e se colocar disponível pra colaborar. Sabe, mas só avisou? Só avisou. 
Isso é participar, essa é a função da família, entendeu? É na sua organização 
do dia priorizar aquilo que pro seu filho é importante; a escola é 
fundamental, a orquestra também é importante pra ele, né? Então, a gente 
tem toda uma mobilização familiar muito interessante, que eu acho 
fantástico, porque a família também tem que aprender a ser família da 
orquestra. Ela tem que se adequar (CECÍLIA, p. 31-32, 16/11/2010). 

 

 Para essas famílias, participar da orquestra não é só sinônimo de status, por seus filhos 

estarem em um grupo que é reconhecido e prestigiado por um grande número de pessoas, mas 

a oportunidade deles aprenderem música e mostrarem o que aprendem, além do acesso a um 

leque de possibilidades e conhecimentos que os integrantes, talvez, não teriam fora do grupo. 

Portanto, unem-se a ela, inclusive, ajudando-a a arrecadar recursos através de rifas, chás e 

sorteios, recursos esses que retornam em benefícios para os alunos. 

 O intenso envolvimento de algumas famílias para a realização das atividades da 

orquestra, incluindo apresentações e os grandes espetáculos, ocorre devido ao sentido que a 

orquestra tem para essas pessoas. Conforme afirma Cecília: 
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Se fizer uma entrevista às famílias que têm seus filhos aqui na escola nas 
séries iniciais, a maioria vai dizer: eu gostaria que meu filho daqui a uns três, 
quatro anos pudesse participar da orquestra. É um desejo deles, por toda essa 
contingência favorável à construção de uma vida diferente da de seus pais 
(CECÍLIA, 12/04/2010). 

 

 A orquestra e as famílias parecem ter estabelecido uma relação coparticipativa em 

função da formação dos alunos, entretanto, é a orquestra que abre caminho para que a 

comunidade da Vila Mapa seja vista, sobretudo, pelo que é aprendido e realizado na escola e 

na própria comunidade, do mesmo modo que faz com que escola seja vista, ampliando os 

sentidos que ela tem para comunidade e para as famílias.  Assim, é possível dizer que tanto as 

famílias dos integrantes quanto as demais pessoas da comunidade reconhecem a importância 

da orquestra por, direta ou indiretamente, serem beneficiadas por ela.  

Indissociável da escola, a orquestra acolhe os alunos que não mais fazem parte do 

ensino fundamental, permitindo que continuem atuando na orquestra como músicos, mesmo 

sem vínculo oficial com a escola. É nesse diálogo com a comunidade que a escola abre suas 

portas para seus alunos aos finais de semana, que podem usufruir das quadras e do pátio para 

seus momentos de lazer.  

Tanto essa aproximação com a comunidade quanto a visibilidade da orquestra parecem 

ter possibilitado a construção de um novo olhar da comunidade, mais especificamente das 

famílias dos integrantes, para a escola. Conforme explicaram Cecília e o diretor Adão, em 

entrevista, foi através dessas ações da escola, nas quais está incluída a orquestra, que as 

famílias começaram a enxergar a escola de forma diferenciada, deixando de apenas fazer 

cobranças, mas passando a participar e a colaborar mais ativamente das ações necessárias para 

a realização da orquestra (CECÍLIA, p. 8, 12/04/2010; ADÃO, p. 8, 17/11/2010). 

Assim, arraigada à sua comunidade, a orquestra parece tornar-se motivo de satisfação 

não apenas para seus participantes, que chegam a considerá-la como uma família, mas para as 

famílias desses integrantes que indiretamente são favorecidas pelo trabalho e, também, para a 

comunidade da Vila Mapa, que passou a se sentir valorizada com a projeção (e o trabalho) da 

orquestra. O depoimento dado por Cecília evidencia esse reconhecimento ao revelar a 

perspectiva de uma pessoa da comunidade, mãe de um aluno da escola acerca da orquestra: 

 
Já faz algum tempo [que] saiu uma reportagem no Diário Gaúcho, que é o 
jornal mais popular do Rio Grande do Sul, em que a orquestra foi capa dessa 
reportagem. Faz anos, foi em 2004, faz seis anos isso. E foi uma das 
primeiras reportagens de destaque da orquestra em jornais locais [...]. E eu 
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achei muito interessante porque uma mãe me abordou naquele dia na porta 
da escola, uma mãe que eu não conhecia, não era mãe de aluno meu, me 
identificou e disse assim: professora, eu preciso lhe dizer uma coisa: “eu fico 
muito feliz porque a Mapa [que é o nome da comunidade] foi capa de um 
jornal, mas por um motivo bacana, por um motivo positivo e não pela 
tragédia e pela manchete policial, né?” E..., sabe, num primeiro momento ela 
me disse aquilo, eu não tinha me dado conta disso, né? Desde aquele 
momento eu tenho muito presente a fala dessa mãe, uma mãe da comunidade 
(CECÍLIA, p. 36, 16/11/2010). 

 

Esse fato evidencia que o que a orquestra proporciona aos seus participantes é visto e 

valorizado pela comunidade, sobretudo, porque sua imagem é projetada para a sociedade, 

associada a um projeto de educação musical escolar que traz benefícios à formação dos 

participantes. Essa visibilidade se dá, também, porque a orquestra atende diretamente aos 

moradores da Vila Mapa, a partir da expansão de seu trabalho à comunidade por meio dos 

atendimentos que realiza a uma média de 560 pessoas participantes das oficinas, que 

funcionam em diferentes polos de atuação da orquestra dentro do bairro. 

Nos espetáculos anuais, realizados sempre em um dos grandes teatros da cidade, pude 

verificar que há uma grande presença da comunidade, seja dos familiares, amigos ou 

apreciadores. A orquestra, juntamente com os familiares dos integrantes, articula-se para 

disponibilizar transporte para que as pessoas da comunidade possam assistir ao evento. Essa 

aproximação com a comunidade parece fazer com que o sentimento de pertencimento a esse 

grupo não fique restrito apenas aos músicos participantes, mas que se estenda aos atendidos 

indiretamente por ela, como as famílias, moradores da comunidade e apreciadores da 

orquestra que assim estão envolvidos. Estão envolvidos, sobretudo, porque o trabalho é 

desenvolvido e feito para eles, por isso os espetáculos abertos e a mobilização para viabilizar 

transporte para que a comunidade tenha como se deslocar ao local das apresentações. Esses 

dados explicam a afirmação de Cecília de que “esse trabalho pertence à comunidade” e que, 

por isso, tem que ter espetáculo aberto.  

 Assim expandida à comunidade, a Orquestra Villa-Lobos aproxima-se ainda mais das 

famílias, o que evidencia o estabelecimento de um vínculo mais efetivo entre essas duas 

instituições. A música que é aprendida em sua própria comunidade é vista e reconhecida 

dentro e fora dela, o que desperta a satisfação e o sentimento recíproco de pertencimento entre 

orquestra e comunidade. Isso se deve ao impacto da orquestra na vida das famílias, ao 

propiciar aos seus filhos o acesso a conhecimentos, e na comunidade da Vila Mapa, ao 

projetá-la para a sociedade, dando-lhe visibilidade pelas ações artísticas da orquestra e não 

somente pelas “manchetes policiais”.    
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6.3. A RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCICA COM A REDE DE 
PESSOAS E INSTITUIÇÕES  

 Conforme revelado ao longo do trabalho, a orquestra, nesse processo de construção e 

expansão de suas atividades, na escola e na comunidade às quais pertence, gradativamente, 

estruturou uma complexa e entrelaçada rede de pessoas e instituições que dão suporte à sua 

existência, que envolve: equipe diretiva, professores da escola e das oficinas, monitores, 

alunos, patrocinadores, público, famílias e instituições parceiras. A própria demanda interna 

da orquestra, no decorrer de seu processo de expansão, foi gerando uma estrutura de 

interdependência entre essas partes. 

 Assim, todo esse conjunto de pessoas e ações, concatenado, assemelha-se a um 

organismo em constante adaptação, que, em interdependência, retroalimenta e faz funcionar o 

trabalho desenvolvido na orquestra. É nessa perspectiva que Cecília ressalta que “a orquestra, 

hoje, é um organismo, eu vejo que tem vida, e pode dizer que tem vida própria, inclusive 

porque é da escola. Mas a orquestra se administra muito independentemente, né? Então, isso é 

um organismo com uma vida própria” (CECÍLIA, p. 19, 16/11/2010). 

 Como aponta a vice-diretora Carla (gestão 2008 a 2010), a orquestra adquiriu “certa 

independência, entre aspas, porque, na verdade, é dentro da escola” (CARLA, p. 8, 

29/11/2010). Como um organismo, a orquestra necessita de suas partes para funcionar, não é 

totalmente autônoma, caso contrário, não seria parte da escola. Por isso, essa “dependência, 

entre aspas”, referida por Carla, é vital. A fala de Carla mostra que a orquestra se expandiu, 

mas não perdeu sua relação com a escola, ou seja, ela adquiriu sua independência 

administrativa, sem desvincular-se da escola que é o alicerce para seu desenvolvimento.  

 Conforme já mencionado, a escola atende às demandas da orquestra, que estão em sua 

maioria relacionadas à infraestrutura. A escola não decide sobre os aspectos artísticos da 

orquestra, não define a agenda, marca horários de aulas ou ensaios da orquestra ou escolhe 

seus professores, já que todas essas decisões ficam a cargo de Cecília. Mas, a escola é 

responsável por dar a estrutura necessária para que a orquestra e seu projeto funcionem, 

estando sempre atuante, presente nos bastidores em função de viabilizar o trabalho. 

 Segundo afirma Daisy, orientadora educacional, “a escola respira música, já faz parte 

da vida da escola” (DAISY, p. 2, 24/11/2010), isso porque, como disse Andréia no início do 

capítulo, é algo que acontece dentro dela, continuamente, e movimenta a escola o tempo todo. 

Assim, “querendo ou não, em todos os momentos da escola tem música sendo feita” 

(CECÍLIA, p. 7, 16/11/2010). Segundo Andréia, essas atividades da orquestra funcionam 
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concomitantemente com as demais aulas da escola, mas funciona porque “já faz parte, é uma 

coisa orgânica” (ANDRÉIA, p. 4, 25/11/2010). Segundo ela, algumas pessoas se incomodam, 

outras não, mas isso também faz parte dessa dinâmica estabelecida na escola. Como explica 

Carla: 

A escola é uma coisa viva, portanto pulsam muitas coisas ao mesmo tempo. 
E claro, que, às vezes, a gente diz: “começam aquelas flautas andando, 
instrumento musical...”, assim, tem aquele som bom, em algum momento, 
mas quando começa no meio de um barulho todo, né? A gente diz: 
“não...espere lá, espere lá” (CARLA, p. 8, 29/11/2010). 

 
 
 A música ganha visibilidade dentro da escola por meio da orquestra, e isso favorece a 

constituição dessa rede interna. Entre essas “muitas coisas que pulsam ao mesmo tempo” na 

escola, como afirmou Carla, a orquestra se faz perceber; são oficinas de instrumento e canto, 

ensaios, espetáculos e apresentações semanais que mobilizam toda a estrutura e o dia a dia 

escolar, levando à interdependência entre escola, orquestra e colaboradores. É nesse fluxo de 

ações, acompanhado pela proporção que o trabalho foi tomando ao longo do tempo na escola, 

que não há como a orquestra ficar despercebida.  

 É a partir desse sistema orgânico que a orquestra mobiliza sua rede externa à escola 

em função de sua sustentabilidade. A orquestra consegue articular-se com empresas e 

instituições que viabilizem os recursos necessários para a aquisição de seus materiais de 

trabalho e realização de seus projetos e, sobretudo, para sua manutenção. Cabe reiterar que é a 

Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, em parceria com o Instituto Cultural São 

Francisco de Assis, que garantem as despesas mensais do projeto, especialmente no que 

concerne a manutenção dos professores, monitores e monitores auxiliares. Essa iniciativa em 

busca de recursos e o envolvimento de pessoas nessa rede são verificados na exposição de 

Cecília: 
 

[O] espetáculo [anual] tem que ser produzido, esse e todos os outros 80 que 
acontecem durante o ano. Então, na produção, estou à frente dela. Claro, que 
hoje a gente busca recurso, a gente tem patrocínios específicos pra várias 
ações do nosso projeto. Então, hoje, a gente já tem uma equipe de produção 
trabalhando comigo, né? Então eu tenho uma produtora executiva, eu tenho 
um coordenador técnico, eu tenho professores que, na verdade, a gente 
negocia as horas de dedicação ao projeto, e, hoje, além de professores, eles 
também são arranjadores, então os arranjos não estão todos ao meu cargo. 
Então, claro que, hoje, a gente conseguiu montar uma estrutura pra que a 
coisa possa funcionar nesse vulto que o projeto tomou, com tantas 
apresentações, com tantos atendimentos e tantas responsabilidades, porque, 
quando a gente cresce, a gente vai assumindo novas responsabilidades. 
Porque o público e as pessoas que nos apoiam e os admiradores de nosso 
trabalho [...] acreditam na gente (CECÍLIA, p. 15, 16/11/2010). 
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 Assim, essa rede também faz parte da orquestra e é fundamental para seu 

funcionamento. Entendida como um organismo, a existência da orquestra está articulada e em 

interdependência com as demais partes que a completam. Por ser parte da vida da escola, por 

nascer nela e ali se constituir, a orquestra passou a ser considerada como um programa de 

música dentro da escola e, portanto, tem o suporte e o respaldo da escola para desenvolver-se.  

6.4. O SUPORTE DADO PELA ESCOLA  

 Como parte da vida da escola, a Orquestra Villa-Lobos desenvolve suas ações com o 

pleno respaldo da escola, que fica responsável por oferecer o suporte necessário para que as 

aulas, ensaios e apresentações aconteçam. As maiores demandas da orquestra à escola 

ocorrem durante o período de realização dos grandes espetáculos anuais e no início do 

semestre letivo, momento em que acontece a definição dos horários e distribuição de salas 

para a realização das oficinas. Isso não significa que as demandas ocorram apenas nesses 

períodos, mas é neles que são intensificadas, haja vista que a orquestra, como já revelado pela 

vice-diretora Carla (gestão 2008 a 2010), demanda mais do que lhe é demandado. Entretanto, 

conforme mostraram os dados, a escola não apenas busca atender as demandas da orquestra, 

como também se molda a elas, para viabilizar da melhor forma possível a realização de seu 

trabalho.   

 Durante o período em que acompanhei a orquestra, foi possível constatar que a escola 

parece se reorganizar em função do espetáculo e demais apresentações da orquestra, inclusive 

mudando sua rotina, chegando ao ponto de cancelar atividades e alterar seus horários de 

funcionamento para atender às necessidades e à realização de eventos específicos da 

orquestra. Um exemplo disso pode ser conferido no vídeo 12, durante um ensaio da orquestra 

no pátio da escola para uma sessão de fotografia, em horário escolar, o que requereu a 

mobilização de professores e da direção da escola para conter os alunos. A solução tomada 

nesse dia foi colocar os alunos no pátio para assistir ao ensaio.  
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Vídeo 12 - Ensaio no pátio da escola para matéria jornal (em horário escolar) 

 

 Essa iniciativa da escola de se reorganizar em função da orquestra também foi 

percebida no decorrer do ano, sobretudo, quando se aproximou o espetáculo anual da 

orquestra. Pude notar uma mudança na movimentação e na dinâmica da escola, que teve o 

fluxo de alunos no contraturno ampliado, devido aos frequentes ensaios extras da orquestra e 

demais grupos pertencentes ao projeto. Entretanto, isso não desequilibrou a estrutura 

organizacional da escola, que criou estratégias para viabilizar o funcionamento concomitante 

das atividades (aulas do turno da tarde e ensaios da orquestra). Por isso, às vezes, não havia 

alunos no pátio da escola durante os intervalos em pleno dia letivo. O trecho de diário de 

campo e da entrevista com Cecília explica esse acontecimento: 
 

Certo dia, ao chegar à escola para minha observação de campo, na semana 
do espetáculo, a orquestra estava nos seus últimos ensaios para a 
apresentação. Fui caminhando em direção à sala da orquestra, quando 
percebi uma movimentação de pessoas no refeitório da escola. Ouvi vozes, 
sons de instrumentos, era a orquestra que estava no refeitório. O espaço 
estava todo tomado pelo grupo, as mesas utilizadas nas refeições dos alunos 
estavam afastadas e sobrepostas em um canto da parede. No seu lugar, 
estavam instrumentos, bancos e estantes de partituras. Algumas mesas foram 
utilizadas para colocar capas de instrumentos, materiais da orquestra e uma 
mala, que continha alguns figurinos que seriam provados pelos integrantes 
do coral. Achei um pouco estranho. As funcionárias do refeitório estavam 
recolhendo alguns pratos com biscoitos deixados no balcão, mas não havia 
crianças lanchando ali, nem havia espaço para elas. Inicialmente, cheguei a 
imaginar que, devido ao ensaio da orquestra, a merenda das crianças havia 
sido cancelada (NOTA DE CAMPO, 06/12/2010). 

 
 
 Dias depois, pude entender o que ocorreu. A fala de Cecília foi esclarecedora: 
 

[Nos] ensaios gerais que eu precisei usar o refeitório a tarde inteira, a direção 
prontamente: Cecília, é urgência? Eu disse: É. Então não contestou. Cecília, 
tu acha que é importante? É importante, eu preciso a tarde inteira. Tudo bem, 
então a gente faz assim: o refeitório não vai ser usado pelas crianças na parte 
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da tarde. As funcionárias servirão o lanche na sala de aula. Tá resolvido o 
problema (CECÍLIA, p. 72, 13/12/2010). 

 

 

 
Figura 19 – Ensaio no refeitório 06/12/2010 
 

 Em entrevista com Adão, na época ainda diretor da escola (gestão 2008 a 2010), ele 

comentou sobre a concessão feita à Cecília para que o ensaio acontecesse no refeitório e 

afirmou que é necessário haver esse tipo de dinâmica para que as coisas aconteçam (ADÃO, 

p. 7, 17/11/2010). No dia do espetáculo não foi diferente, pois mais uma vez a escola alterou 

sua rotina. A fala de Cecília descreve como aconteceu: 
 
A gente acabou de fazer um espetáculo imenso e que funcionou, se não 
tivesse o respaldo administrativo da escola não funcionaria. Em algum lugar 
ia aparecer o furo, em algum momento ia aparecer. Por exemplo, naquele dia 
[dia do espetáculo], já de muito a escola tinha decidido, aquele dia é um dia 
especial por causa do espetáculo da orquestra que vai envolver tanta gente, 
tocando, cantando e trabalhando. Para que isso possa acontecer, a escola fez 
todo um horário diferenciado. De tarde, não funcionou nada aqui, e de 
manhã funcionou assim: teve aula até às dez horas [com] um grupo de 
alunos e, depois, teve aula das dez ao meio dia outro grupo, e deu. Então, a 
escola se reorganizou toda no seu funcionamento pedagógico e 
administrativo porque entende que tem que acontecer, dentro do propósito da 
orquestra, tem que acontecer. Sem isso, não poderia acontecer (CECÍLIA, p. 
73, 13/12/2010). 
  

 
 Tanto Cecília quanto a direção da escola parecem compreender que todas essas ações 

só são executáveis devido à interdependência existente entre a escola e a orquestra. Como 

parte de um mesmo organismo, a escola não realiza o evento sem a orquestra, assim como a 

orquestra não funciona sem a escola. Nessa relação recíproca entre escola e orquestra, as 

atividades funcionam de maneira sistematicamente organizada, a articulação entre cada 
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detalhe evidencia a conexão estabelecida entre Cecília e a direção da escola. Mas é a direção 

da escola, que, pessoalmente, se colocava à frente das resoluções infraestruturais.  

 Novamente é evidenciada a flexibilidade da escola para adequar-se às demandas 

escolares. A escola parece tentar fazer com que os aspectos relacionados à formação e 

desenvolvimento dos alunos aconteçam sem impedimento, tornando-se, assim, facilitadora do 

processo, independentemente do modo como essas atividades funcionem. O centro de 

atenção, nesse caso, é a formação do aluno. É através dessas articulações com a orquestra que 

a escola se faz perceber como instituição que possui suas próprias especificidades e práticas, 

que vão sendo construídas ou adaptadas de acordo com a própria demanda e dinâmica social 

estabelecida dentro da escola por meio de suas práticas.  

 Conforme Carla, vice-diretora (gestão 2008 a 2010), no dia do espetáculo a direção da 

escola busca um equilíbrio entre as atividades. Para tanto, é necessário pensar em alguns 

ajustes no horário escolar. Em suas palavras: “No dia do espetáculo a gente vai ter um turno 

único na escola. Funciona só pela manhã, a parte da tarde não vai funcionar pra que a gente 

consiga de alguma forma dar estrutura” (CARLA, p. 7, 29/11/2010). Explicou que os alunos 

da tarde teriam sua aula antecipada para a manhã. A fala de Carla coincide com as de Cecília, 

mas é pelo relato de Carla que pude entender que a escola alterou o horário, não apenas para 

liberar os alunos para assistirem o espetáculo, mas para que pudesse auxiliar na sua 

realização.  

 Assim, além de mudar os horários em função do espetáculo, a própria equipe diretiva 

acompanha e dá o suporte necessário para a orquestra durante todo o dia. Segundo o diretor da 

escola, não seria adequado delegar a um professor, que não tem envolvimento direto com o 

grupo, a função de acompanhar e ajudar no evento. Sobre isso ele explica: 

 
Nós somos pessoas de bastidores. Se tu verificares esse espetáculo que vai 
acontecer dia 08 [espetáculo anual realizado em 08/12/2010], tu terás o 
diretor e as vice-diretoras lá nos bastidores, dando comida pras crianças, 
arrumando as crianças, colocando as crianças no palco. Até porque não são 
atividades que podem ser delegadas pra quaisquer pessoas. Não posso pegar 
um professor, por exemplo, que me deve turno e dizer: tu vais acompanhar a 
professora Cecília. Porque isso demanda uma certa característica, certo 
querer (ADÃO, p. 5. 17/11/2010). 

 

 

 A fala de Adão demonstra sua preocupação com os alunos e com os resultados da 

atividade escolar. Para que os objetivos dessas atividades sejam alcançados é necessário haver 
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envolvimento voluntário das pessoas participantes, ao considerar que esse comprometimento 

ultrapassa a obrigação de cumprir horário de trabalho.  

 Essas ações apontadas pela direção da escola evidenciam que, esse modo de ensinar, 

desenvolvido a partir da prática de fazer música em grupo, gera um envolvimento coletivo 

que não está restrito aos músicos executantes, mas às demais pessoas que nele estão 

envolvidas. Parece-me que as soluções e os ajustes escolares, para favorecer a viabilização 

das atividades da orquestra, não são executados apenas como uma formalização burocrática, 

mas movidos pelo envolvimento coletivo que caracteriza o trabalho.  

 Como descrevi no primeiro capítulo deste trabalho, eu acompanhei os bastidores no 

dia do espetáculo e, por ver de perto toda a movimentação que é gerada, sobretudo no 

momento da apresentação, pude compreender a preocupação do diretor. Havia muitas crianças 

e muitos cuidados a serem tomados – os vários grupos com seus respectivos momentos de 

entrada e saída do palco, troca de instrumento, figurino, entre outros detalhes – que, 

necessariamente, exigiam um grande envolvimento da equipe de apoio. Além disso, conhecer 

o espetáculo e acompanhar o roteiro para saber o momento exato de cada atividade era 

fundamental para evitar equívocos. Por todos esses cuidados, delegar a uma pessoa essa 

função, apenas para cumprir horário de trabalho, talvez não fosse o mais adequado, sobretudo, 

por ela não possuir o comprometimento necessário com o trabalho da orquestra. 

 Por isso, a equipe de apoio no dia do espetáculo era constituída pelos professores que 

trabalham junto à orquestra e pela própria equipe diretiva da escola. Todas essas pessoas 

envolvidas estavam integradas à “família” da orquestra. Não havia pessoas estranhas nos 

bastidores, exceto os funcionários responsáveis pelo palco e sonorização, e não era permitida 

a circulação de pessoas que não estivessem integradas a essa equipe. O trabalho coletivo 

desenvolvido na orquestra estava ali presente na realização do espetáculo, nas ações da 

direção da escola, dos professores e dos participantes.  É nessa direção que o envolvimento 

coletivo e os vínculos que vão sendo firmados na orquestra parecem ser determinantes na 

configuração desse modo de ensinar música.  

  Esse apoio dado à orquestra estende-se no decorrer do ano para a realização das 

demais atividades do grupo. Conforme aponta a vice-diretora Carla (gestão 2008 a 2010), “a 

gente não tem como suprir todas as necessidades da orquestra” (CARLA, p. 6, 29/11/2010). 

Mesmo assim, a escola não se isenta das atribuições que demandam as apresentações e saídas 

semanais da orquestra, e parecem fazer o possível para dar conta dessas atribuições. Para a 

equipe diretiva da escola, as apresentações da orquestra exigem da escola a mobilização de 

recursos em diferentes dimensões. Segundo Adão: 
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A orquestra tem muitas apresentações, isso demanda recursos físicos. [...] E 
a saída, por exemplo, depende de outras pessoas para acompanhar. Então, 
nós temos todo um calendário, temos que construir um calendário de pessoas 
que acompanham a professora Cecília. Isso é simples? Não é simples. 
Porque essa pessoa também dá aula, e, se trabalha mais, depois ela tem que 
compensar esse trabalho que ela fez a mais, o que implica em eu ter que dar 
conta dos alunos dela (ADÃO, p. 4, 17/11/2010). 

 

 A fala de Adão mostra que não é simples gerenciar as necessidades e demandas da 

orquestra, ao considerar que a escola também possui uma estrutura complexa, com funções, 

cargos, horários e pessoas com responsabilidades diversas. Mexer em alguma peça dessa 

estrutura significa desestruturá-la, deixando lacunas que terão que ser solucionadas. Mas, no 

caso da orquestra, pelo que mostram os dados, parece não haver implicações que 

comprometam ou desequilibrem a estrutura organizacional da escola, porque ela é flexível, se 

adapta e faz as mudanças necessárias para que a orquestra possa funcionar. São essas 

movimentações e articulações realizadas pela escola que parecem fazer com que as pequenas 

apresentações aconteçam. Mesmo exigindo uma reorganização da escola, são entendidas por 

essa instituição como fundamentais para a viabilização das atividades da orquestra e, por isso, 

tentam, sempre que possível, atendê-las.  

 Além dos recursos humanos demandados, muitas vezes, a escola faz a mediação entre 

os professores e alunos, integrantes da orquestra, que necessitam de liberação para as 

apresentações que acontecem em horário escolar. Conforme depoimento de Carla, vice-

diretora (gestão 2008 a 2010), há um cuidado por parte da professora Cecília para não retirar 

os alunos em horário de aula. Mas, quando há necessidade, a direção libera sem qualquer 

dificuldade, segundo ela: “não há nenhum impedimento, jamais, até porque [a orquestra] é da 

escola, seria como impedir a própria escola de trabalhar, então isso não acontece” (CARLA, 

p. 6, 29/11/2010). 

 Embora a orquestra pareça não caber dentro da escola por sua dimensão – ao entender 

que não há como dar conta de toda sua demanda – e, talvez, por sua própria concepção, que se 

fundamenta em um modelo de prática profissional através do funcionamento de uma 

orquestra, as falas descritas reiteram que a escola se molda e se articula para atender às 

demandas e necessidades da orquestra. 

 Agora, acredito ser possível enxergar mais claramente o que as cenas iniciais, descritas 

no capítulo 4 sobre o espetáculo e seus bastidores mostravam. O envolvimento coletivo 

observado entre orquestra e escola parece confluir para o funcionamento do projeto e 

realização dos espetáculos a partir da operacionalização estrutural de suas atividades. As 

atividades do projeto parecem desenvolverem-se de maneira fluente por estarem 



230 
 

organicamente integradas, uma é parte da outra, por isso, inviabilizar suas ações, como falou 

Carla, “seria impedir a escola de trabalhar”. A coletividade e a cooperação também parecem 

ter implicações nesse envolvimento, ao se estreitarem entre equipe diretiva da escola e 

orquestra durante a realização de seus espetáculos.  

 É a partir dessa construção coletiva entre escola e orquestra que esse modo de ensinar 

expandiu o ensino de música nessa instituição, sobretudo pela convergência de seus objetivos. 

Ao expandir-se e se tornar reconhecida na escola e na comunidade, a orquestra, passou 

também a assumir a função de representante da escola; como afirma Cecília, “ela se tornou 

[...] uma referência e [assumiu] uma representatividade muito importante” (CECÍLIA, p. 6, 

16/11/2010), sendo, então, vitrine da escola. 

6.4. A ORQUESTRA COMO VITRINE DA ESCOLA  

 A Orquestra Villa-Lobos, como evidenciado no primeiro capítulo deste trabalho, é um 

projeto que tem como cerne a prática musical em grupo. Como grupo artístico, circula fora do 

âmbito escolar, para que possa compartilhar com a comunidade os resultados daquilo que a 

ela pertence. Ao sair da escola através de suas apresentações e grandes espetáculos, a 

orquestra passa a ser a vitrine da escola, carregando junto consigo o nome dessa instituição. 

São nesses momentos que a orquestra expõe parte dos resultados de seu projeto, mostrando 

para a comunidade da Vila Mapa e para a sociedade o que está sendo realizado na escola.  

 É na apresentação que as pessoas mostram o que sabem e o que aprenderam de 

música, e o orgulho da escola é mostrar a todos que esse aprendizado foi adquirido dentro 

dela, a partir de uma atividade que ali nasceu, se estabeleceu e passou a ser reconhecida pela 

sociedade como algo que é da própria escola. A escola parece ser vista por meio da orquestra, 

conforme pode ser verificado a partir da fala de Carla: 

  
A vitrine da escola é a orquestra, sem dúvida. Quando a gente diz que é do 
Villa-Lobos..., [dizem]: ah! É lá da orquestra. Eu acho que tem essa função 
de representação que não dá pra tirar. [...] Tem uma coisa da escola mesmo 
de ter isso como vitrine e de trabalhar com essas parcerias que se formam 
através da orquestra, ela abre alas, é um abre alas positivo (CARLA, p. 5, 
29/11/2010). 

 

 A comunidade escolar também passa a reconhecer a Orquestra Villa-Lobos, 

orgulhando-se em tê-la como vitrine por meio das apresentações e espetáculos, ou seja, pelo 

fazer musical resultante do processo de ensino. Para o público, o produto visível é o produto 
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pronto. Eles não têm acesso aos resultados que vão sendo conquistados no decorrer do 

processo, a exemplo da conquista de conseguir executar uma passagem complicada ou tirar 

uma música ouvida no rádio; sequer sabem o exaustivo processo pelo qual os integrantes da 

orquestra passam para chegar ao palco com tudo preparado. As longas horas de aulas, estudo 

e ensaio são sintetizadas na culminância desse processo que é a apresentação.   

 As apresentações tornam-se, assim, a vitrine da escola; é por meio delas que o trabalho 

de música na escola é conhecido. Ademais, como mostra a fala de Carla, a visibilidade do 

grupo tomou tamanha proporção que, em alguns casos, como visto, a escola é associada à 

orquestra e não o contrário. A orquestra, devido ao grande número de apresentações que 

realiza e aos espetáculos que promove anualmente, dá ao grupo uma visibilidade que 

transcende o âmbito escolar. Essa visibilidade também se deve ao fato da orquestra, com 

frequência, ter sua imagem veiculada entre as emissoras de televisão e jornais da cidade de 

Porto Alegre.  

 Assim, reiteradamente, a ideia da orquestra como “vitrine”, como referência ou 

representante da escola apareceu entre os dados. Conforme o diretor Adão (gestão 2008 a 

2010), a escola se constituiu como uma referência na cidade e passou a ser conhecida 

justamente pelo trabalho de música que desenvolve (ADÃO, p. 1, 17/11/2010). Na 

perspectiva de Daisy, orientadora educacional da escola: 
 

A orquestra é muito valorizada, é uma coisa não só aqui dentro, mas lá fora 
também. É reconhecida, é chamada pra muitos eventos, muitas 
apresentações. A coisa é nossa, que faz parte do nosso contexto, da nossa 
escola, e que representa a escola também lá fora em todos os eventos, todas 
as apresentações (DAISY, p. 3, 24/11/2010). 

 
 

 O reconhecimento público da orquestra significa, também, o reconhecimento da escola 

e, em alguns casos, da própria Secretaria de Educação. Conforme Cecília: 

 
[A orquestra] hoje é referência não só da escola, ela é uma referência da 
Secretaria Municipal de Educação em outros espaços, fora do espaço 
escolar. O trabalho da Orquestra Villa-Lobos, pra nossa escola, tem uma 
função de representatividade. [...] Ela carrega o nome da escola pra todos os 
lugares aonde ela vai, ela carrega o nome da Secretaria Municipal de Porto 
Alegre e da própria prefeitura de Porto Alegre nos outros espaços que ela 
vai. Ela carrega o nome de uma escola pública [...]. Taí a referência de um 
trabalho realizado dentro de uma escola pública [...], é uma referência 
musical e artística (CECÍLIA, p. 6, 16/11/2010). 
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 Minha imersão em campo permitiu conferir em loco o caráter de representatividade 

que a orquestra exerce. Era comum a Secretária Municipal de Educação estar presente nos 

eventos da orquestra, fossem eles públicos ou solenidades restritas a convidados. Com o 

tempo, percebi que era formalmente necessário um representante da secretária fazer-se 

presente nos eventos da orquestra, por ser um grupo de grande visibilidade dentro da Rede 

Municipal de Ensino de Porto Alegre.  

 Segundo o professor Vladimir, “o grupo Villa-Lobos sempre foi uma referência para 

todas as escolas do município” (VLADIMIR, p. 3, 01/11/2011), aspecto esse que descrevo no 

excerto de nota de campo: 

 

Foi iniciada a apresentação da orquestra em uma escola da Rede Municipal, 
o representante da escola fez a abertura da apresentação. Em sua fala, 
elogiou o trabalho da orquestra, sobretudo o da Cecília como responsável e 
idealizadora da orquestra. Ele disse aos alunos espectadores que a orquestra 
que iria se apresentar estava vindo da Escola Municipal Heitor Villa-Lobos, 
uma escola igual à deles, mas que o diferencial é que nessa escola há uma 
orquestra. Para ele, esse era um diferencial significativo tanto para os 
professores, quanto para os alunos e para a comunidade da Lomba do 
Pinheiro [onde está localizada a escola], por ser um grupo que representa 
toda a Rede. Salientou, ainda, que Cecília, por sua persistência, foi a 
responsável por fazer com que a secretária de educação acreditasse no 
trabalho da orquestra (NOTA DE CAMPO, p. 1-2, 08/09/2010). 

 

 A orquestra, no fluxo de suas apresentações semanais, sempre realiza apresentações 

em escolas da Rede Municipal. Existe uma grande solicitação dessas escolas para que a 

orquestra se apresente, o que pode ser considerado como um indicativo do reconhecimento do 

trabalho desenvolvido pela orquestra por outras escolas. Sempre que eu tinha a oportunidade 

de acompanhá-los em algumas dessas apresentações, constatava, pelas falas e expressões das 

pessoas que a recepcionavam, que elas tinham o grupo como uma referência. O professor 

Vladimir contou que começou a dar aula em uma escola de ensino fundamental da 

comunidade, quando ainda era aluno do projeto, justamente por ser integrante da orquestra. 

Segundo ele, a diretora dessa escola tinha a orquestra como referência e, quando soube que 

dela ele era participante, o convidou para formar um grupo de flautas (VLADIMIR, p. 3, 

01/11/2011).   

 Os dados evidenciam, também, que o reconhecimento da orquestra tem uma estreita 

relação com o empenho pessoal da professora Cecília. O trabalho desenvolvido por ela junto à 

orquestra é reconhecido e destacado no Estado do Rio Grande do Sul. A outorga da Medalha 

do Mérito Farroupilha pela Assembléia Legislativa do Estado, em junho de 2010, é um 
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exemplo desse reconhecimento. Durante a condecoração, o deputado que realizou o discurso 

na solenidade de entrega enfatizou a importância de Cecília para o desenvolvimento e 

realização do trabalho com a orquestra, aspecto esse também destacado entre as falas dos 

entrevistados. Para Beto: 

 
Eu acho assim, impressionante, em termos de organização, como [Cecília] 
consegue fazer as coisas funcionarem com tantos braços e tantos 
atendimentos que o projeto tem. Como todas as coisas vão funcionando 
certinho, semana a semana, mês a mês, do jeito que ela trabalha, assim, que 
ela é bem forte nas convicções e isso é muito bom (BETO, p. 1 25/11/2010). 

 

 Na perspectiva de Andréia, diretora (gestão 2005 a 2007), o funcionamento da 

orquestra, e do projeto que se constituiu em consequência do trabalho junto à orquestra, é 

resultado da organização de Cecília. Conforme afirma: 
 
Cecília, ela sempre foi uma pessoa muito organizada. Ela chega a ser cri, cri, 
ela é chata mesmo. Me lembro quando eu era diretora, assim, que bah! Ela 
trazia aquela agenda dela, marcava horário com a gente, sentava ali, e, assim, 
podia tá caindo a casa: “eu marquei com vocês esse horário e é o horário que 
eu marquei”. Ela trazia a agendinha dela ali com tudo impresso e trazia duas, 
três cópias, uma a gente deixava ali na direção, uma a gente botava na sala 
dos professores, e distribuía aquilo em tudo que era lugar, pra gente saber 
onde é que eles iam estar, qual dia (ANDRÉIA, p. 4, 25/11/2010). 

 
 
 Para Daisy, orientadora educacional da escola, “Cecília, principalmente, é muito 

importante. É uma pessoa que foi quem criou, quem pensou, quem coordena tudo, 

absolutamente tudo. É uma peça fundamental nisso tudo” (DAISY, p. 3, 24/11/2010). A fala 

de Daisy mostra que Cecília é reconhecida na escola como idealizadora e principal 

responsável por esse projeto. É em função de dar conta das necessidades de funcionamento 

desse projeto que Cecília centraliza diversas funções e decisões relacionadas à orquestra. Ela 

é peça fundamental nessa estrutura por ser a idealizadora e por conhecer o projeto 

amplamente, mas, também, por estar à frente dele como professora e regente dessa orquestra 

escolar.  

 As atribuições funcionais de Cecília exigem dela liderança, poder de decisão, 

organização e diligência em suas ações. Por isso, ela é a principal responsável por fazer esse 

grupo funcionar, e parece não haver dúvidas de que assume essa função com muita disposição 

e preparo. Fazer com que a orquestra seja vista também é uma das funções da regente, o que, 

não coincidentemente, também é intrínseco à proposta desse trabalho.  
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 A Orquestra Villa-Lobos, como vitrine de uma instituição pública de educação básica, 

parece não apenas divulgar seu produto artístico, mas também um processo de ensino que, ao 

longo dos anos, tem funcionado de modo fluente, é apreciado por seus participantes e se 

tornou referência para outras instituições.  

 No entanto, além desses aspectos, a orquestra, ao expor os resultados desse modo de 

ensinar música, deixa entender que a visibilidade desse processo de ensino ocorre, nessa 

instituição, por seus resultados: conhecimento adquirido, a prática de fazer música, o trabalho 

coletivo e o convívio em grupo. Mas, além disso, ocorre pelo que ela proporciona aos 

indivíduos: a formação musical e humana, ao possibilitar aprendizagens, a formação de 

valores, sensibilidades e comportamentos, nem sempre visíveis de imediato, mas implícitos 

em seu processo. Por essas características, a escola parece se orgulhar e querer ser mostrada 

pela orquestra. 

A análise dos dados revela a existência de um integrado programa de ensino de 

música construído na Escola Villa-Lobos, formado por oficinas de música, prática de 

orquestra, grupos de câmara, aulas individuais, ensaio e viagens, que proporcionam situações 

de convívio coletivo, que, em consonância com o projeto de formação dessa escola, nutre uma 

concepção pedagógica que prima pelo desenvolvimento artístico-musical de seus 

participantes, sem perder de vista sua formação geral. Conduzido pela prática musical em 

grupo, esse programa organiza-se de tal forma que o fazer música está presente em todas as 

suas ações, determinando um modo específico de ensinar que consegue articular o rigor e a 

sistematização de um grupo profissional com a relação de segunda família que é estabelecida 

a partir do convívio coletivo e da prática musical em grupo.  

 Essa prática escolar, construída a partir de saberes de referência, conseguiu a 

autonomia necessária para fazer suas escolhas e criar suas próprias normas conforme 

necessidades específicas, criando seu próprio modo de organização e sistematização na 

escola. A escola, nesse contexto, torna-se responsável por acolher essa proposta de ensino, 

criando condições para que ele aconteça, enquanto os indivíduos são responsáveis por 

construir a relação de segunda família que ali se estabelece, a partir do convívio coletivo, do 

pertencimento, da vivência contínua entre os participantes, dos laços de amizade e dos 

vínculos que vão sendo estabelecidos no decorrer da convivência e da relação estabelecida 

com música.    

 O ensino de música desenvolvido na escola através da Orquestra Villa-Lobos parece 

ter passado a fazer sentido para a escola não apenas por representá-la ou por ser mais uma 

atividade oferecida para os estudantes, mas por ser algo que ali se constituiu e se estruturou, e 
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que mostra seus resultados, sobretudo, pela formação que proporciona a seus participantes. O 

resultado artístico é propulsor dos significados que esse grupo tem para a escola, porque a 

escola vê os resultados da aprendizagem através do trabalho da orquestra.  

 É na expansão para a comunidade da Vila Mapa que a orquestra também passa a fazer 

sentido por acontecer dentro dela; o trabalho musical da orquestra passa a ser resultado não 

apenas da escola, mas da comunidade que também se mobiliza para que ele continue a 

acontecer. Essa comunidade, que envolve os pais, as famílias e os próprios integrantes, 

enxerga o resultado da aprendizagem e passa a se envolver; no caso dos integrantes, passam a 

sentirem-se capazes e a gostar de fazer música. Nessa relação da orquestra com a comunidade 

são compartilhadas com as famílias tanto algumas das tarefas que auxiliam seu 

funcionamento como o fazer musical que resulta desse ensino. Os espetáculos anuais da 

orquestra são exemplos do envolvimento coletivo de alguns pais e famílias nas atividades 

escolares em que participam seus filhos.   

 O espetáculo foi o ponto inicial de construção da análise, por entender que ele poderia 

ser a bússola para a compreensão desse modo de ensinar música na escola, já que é a vitrine e 

a culminância do trabalho realizado pela orquestra. Essa culminância é o que os espectadores 

podem ver, como plateia, sem se dar conta do processo que está por trás dessa apresentação, 

como relatou o diretor Adão (gestão 2008 a 2010). Assim, após descrever e analisar como se 

configurou esse modo de ensinar música na escola através da orquestra Villa-Lobos, finalizo 

também com o espetáculo, agora em vídeo (vídeo 13). 

 

 
Vídeo 13 – Libertango (Astor Piazzolla) – Espetáculo Retrato Urbano (2012) 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com o objetivo de compreender como se configura um modo de ensinar música na 

escola através de um grupo instrumental escolar, focalizando as dimensões envolvidas nesse 

ensino (o que, como, quem, para quem, por que e para que se ensina música nesse grupo) e 

seus significados, foi realizada a pesquisa junto à Orquestra Villa-Lobos, pertencente à Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Heitor Villa-Lobos da cidade de Porto Alegre-RS. Essa 

orquestra, que existe há 20 anos na escola, gradativamente tornou-se um projeto que envolve, 

além da orquestra como grupo principal, oficinas e grupos de câmara, o que a levou a 

extrapolar os limites da escola, estendendo-se à comunidade. 

 Compreender meu objeto de estudo, bem como as dimensões e os significados ali 

envolvidos, me fez mergulhar profundamente no campo durante dois anos e cinco meses, 

além de um contato menos frequente que se estendeu até o término da pesquisa. O estudo de 

caso qualitativo foi o caminho metodológico que me auxiliou nesse mergulho, indicando os 

instrumentos necessários para a condução da pesquisa, juntamente com a cultura escolar, que, 

além de auxiliar na condução da pesquisa, permitiu entender a dinâmica social ali existente. 

Para tanto, fui adquirindo a paciência necessária e a cautela para, a partir dos dados, 

direcionar o olhar aos aspectos que me levassem ao entendimento desse modo de ensinar 

música de forma coerente com a metodologia e o referencial teórico. 

 A busca por compreender um modo de ensino que eu não sabia qual era, mas que só 

poderia ser compreendido no contexto e a partir dele, foi orientada pelo conceito de cultura 

escolar, que me permitiu entrar na escola e olhar o campo para entender o que nele estava 

sendo produzido. Foi a partir da cultura escolar que pude entender a Orquestra Villa-Lobos 

como uma prática escolar, que representa um modo de pensar e agir sedimentado na escola, 

que mobilizou e alterou alguns dos elementos que compõem o fenômeno educativo, como 

tempos, espaços, conhecimentos, práticas, condutas, rotinas e a própria vida dos indivíduos. 

 Esse modo de pensar o ensino nasceu na escola, com a professora de música que, ao 

perceber o interesse dos alunos em aprender música, começou a construir na escola um modo 

de ensinar música, com foco na prática coletiva, que foi ampliado gradativamente “ao longo 

de sua própria vida”. Essa prática começou a ser desenvolvida através de um pequeno grupo 

instrumental, no turno inverso às aulas, haja vista que, para a professora, não era possível 

desenvolver as atividades do grupo em sala de aula. Para tanto, foi necessário reorganizar 
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horários e espaços escolares para atender ao funcionamento do grupo, que, por suas ações, 

passou a ser visto e aceito pela escola, sendo expandido no decorrer dos anos para a 

comunidade. O grupo ampliou suas atividades, trouxe novas ideias, a exemplo da criação das 

oficinas de instrumento, e tornou-se uma orquestra, com uma rotina de apresentações e 

espetáculos públicos, além de sucessivos ensaios e situações de convívio coletivo, mesclando 

as exigências necessárias para a preparação do trabalho com as relações sociais construídas 

pela convivência no grupo. Com a reorganização e criação de novos tempos, espaços e 

práticas, a escola necessitou criar também novas rotinas, e adequar seu modus operandi para 

dar conta das demandas e funcionamento da orquestra. 

 Nesse processo de constituição do ensino de música na escola através da Orquestra 

Villa-Lobos, pude verificar que o papel da escola foi o de acolher a proposta da professora de 

música, passando a possibilitar os meios necessários para o desenvolvimento dessa prática na 

instituição, ao incorporá-la como parte das atividades e projetos escolares, tornando a música 

objeto de ensino. Isso ocorreu devido ao impacto do projeto, que, por suas ações, passou a 

fazer sentido para a escola, dando visibilidade não apenas a ela, mas à comunidade e ao grupo 

de alunos participantes. Foi nessa direção que a escola não mediu esforços para flexibilizar 

seus horários e expandir seus espaços para comportar a orquestra, suas oficinas e os grupos a 

partir dela formados (coros, grupo de flauta avançada, cordas e choro), e, sobretudo, para 

liberar a professora, que possui 60 horas para atuar exclusivamente nas atividades do grupo. 

Essa exclusividade é necessária dada a extensão do projeto, que atende diretamente a uma 

média de 560 pessoas, em seus seis núcleos de atendimentos espalhados pela comunidade 

(três escolas municipais de educação infantil e três unidades do CPCA). Só na Escola Villa-

Lobos são prestados mais de 370 atendimentos diretos aos alunos da instituição que 

participam da orquestra e de suas atividades, totalizando uma média de 200 pessoas, além do 

atendimento indireto aos demais alunos da escola, como espectadores. 

 Assim, a orquestra foi construindo um movimento musical de forma articulada com o 

projeto educativo da escola, de modo que, hoje, conforme apontaram os dados, está 

sedimentada na escola e não pode mais ser apartada dela. De acordo com o diretor da escola 

(gestão 2008 a 2010), a orquestra deixou de ser um projeto e se tornou um programa de 

música. Essa articulação com o projeto escolar foi determinante nas definições referentes à 

estrutura organizacional do grupo. 

  Foi pelo modo como se constituiu e como se organizou que a orquestra passou a fazer 

sentido para a escola e se tornou um programa de música. Conforme apontou o diretor Adão 

(gestão 2008 a 2010), a orquestra se constituiu de maneira orgânica na escola e passou a ser 
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permanente, não apenas pelo tempo de existência, mas, sobretudo, por suas ações e 

resultados. Ao longo do tempo, muitas negociações e mudanças foram ocorrendo, tendo em 

vista sustentar o trabalho da orquestra, que foi se transformando e se consolidando com o 

passar dos anos graças à flexibilidade dada pela escola para a busca de parcerias e ampliação 

de suas atividades. 

 Partindo dessa imersão no campo empírico, sob o olhar da cultura escolar, pude 

verificar que o modo de ensinar música na escola através da Orquestra Villa-Lobos se 

constrói a partir da prática musical em grupo e do fazer musical por ele gerado, que envolve 

as apresentações artísticas, fazer música com o outro, tocar instrumentos, socialização e 

convívio coletivo, relações entre pessoas, sentimento de pertença, valores e condutas que vão 

sendo construídos e internalizados no decorrer do processo. Conjuntamente, esses dois 

pilares, que tem as apresentações e espetáculos como culminância, tornam-se o elemento 

motriz e gerador da aprendizagem musical na orquestra. 

 A partir dos dados apresentados, foi possível compreender que a Orquestra Villa-

Lobos, que tem como cerne a prática musical em grupo, teve como ponto de partida a 

iniciativa de uma professora que foi construindo na escola de educação básica um projeto de 

ensino de música voltado para os alunos. Esse projeto surgiu a partir da própria demanda da 

escola, parecendo, assim, atender ao “projeto de aprendizagem coletivo” da instituição 

escolar. O espetáculo artístico e as apresentações como a culminância desse processo existem 

para levar à comunidade o trabalho que a ela pertence. Desse modo, a orquestra realiza 

grandes espetáculos artísticos e circula, a partir das frequentes apresentações que realiza no 

decorrer do ano, levando consigo o nome da escola e da comunidade da Vila Mapa para os 

diversos lugares por onde se apresenta. Inserida em uma escola que acolhe e valoriza o fazer 

musical desenvolvido e construído no decorrer dos anos, a orquestra possui a autonomia para 

decidir, selecionar e desenvolver suas atividades. 

  Ao ser pensado como grupo artístico, desde o início de sua constituição, a orquestra 

tomou como referência a prática profissional advinda da música sinfônica. A partir de então, 

foram definidos os objetivos, conteúdos, estratégias de ensino, bem como construída uma rede 

de colaboradores e uma estrutura com as condições necessárias para a viabilização dessa 

proposta de ensino na escola, garantindo, inclusive, a manutenção do grupo e dos professores 

que atuam na orquestra, com implicação direta na prática e no produto artístico gerado pelo 

grupo. A formação dessa rede de colaboradores e estrutura se deve à expansão do projeto e à 

impossibilidade de a professora Cecília dar conta do trabalho sozinha. Embora não seja uma 

prática inédita, o modo como ele nasceu na escola, se constituiu e se sedimentou no próprio 
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contexto, mostra as singularidades desse projeto escolar: a iniciativa e empenho da professora 

de música da escola para fomentar uma prática de fazer música em grupo, que, 

independentemente de lei e normatizações, cresceu ao longo do tempo, de acordo com as 

demandas e os recursos disponíveis, impactando a vida da escola, da comunidade e, 

principalmente, dos integrantes do grupo. O grupo circula, realiza espetáculos e 

apresentações, aparece em jornais e televisão, levando junto com ele o nome da escola e da 

comunidade à qual pertence. 

  A prática de fazer música em grupo foi o fio condutor da análise e ajudou a 

compreender que, nesse modo de ensinar música na escola, se aprende música fazendo 

música. Nesse sentido, é na prática em grupo e na referência profissional que o ensino na 

Orquestra se constitui. É do modelo profissional tomado como referência que vêm o rigor, 

exigências, centralização e autoridade existentes na Orquestra Villa-Lobos. Entretanto, ao 

mesmo tempo em que é uma prática orquestral inspirada na profissão, é também uma 

orquestra escolar e, portanto, sua regente é também a professora do grupo, o que faz com que 

alguns desses aspectos se entrelacem, podendo ser compreendidos como atribuições inerentes 

à função do professor. Do mesmo modo, a hierarquia e a intencionalidade do professor se 

fundem com a função de regente. 

Inspirada em um modelo profissional, a orquestra é colocada em uma dupla posição 

entre amadora e profissional. A orquestra, formada por jovens estudantes ou ex-estudantes da 

escola, é um grupo amador, cuja prática intensa de exigências e responsabilidades faz com 

que ele se assemelhe a um grupo profissional. A própria imagem da orquestra, como 

evidenciada na narração feita acerca do espetáculo anual, deixa perceber o caráter profissional 

presente nas ações da orquestra, mostrando que há uma minuciosa organização e uma 

produção artística que não é comum haver em grupo amador. O amador, aqui, é considerado a 

partir da perspectiva de Hennion (2011), como aquele que faz música por amor. A forma 

como as relações vão sendo estabelecidas na orquestra, assim como o envolvimento coletivo e 

o prazer demonstrado pelos integrantes em participar da orquestra e fazer música, deixa 

evidenciar que são amadores daquilo que fazem. 

 Embora amadores, o caráter profissional faz com que haja nessa prática a busca do 

resultado musical; por isso, os espetáculos e o minucioso cuidado na elaboração e preparação 

dessas apresentações e na formação dos músicos que atuam na orquestra, além da seleção, 

que, no decorrer dos anos, tornou-se necessária devido à demanda existente. É a partir de uma 

rede de oficinas, criadas para dar suporte à orquestra e preparar seus músicos, que esse modo 

de pensar e organizar o ensino parece criar uma escola de música dentro da escola, como 
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afirmou a diretora Andréia (gestão 2005 a 2007). Nesse processo, se configurou uma 

interdependência entre a orquestra e as oficinas, já que a orquestra, em sua estrutura atual, não 

funciona mais sem o suporte das oficinas, do mesmo modo que as oficinas deixam de fazer 

sentido sem a orquestra (já que têm como objetivo formar os músicos para nela atuar). 

  Essa ênfase na formação tem implicações diretas nos resultados do processo de ensino 

na orquestra, haja vista o próprio produto artístico gerado. A Orquestra Villa-Lobos, hoje, 

além de possuir um projeto com oficinas de música e grupos de câmara, que atende a mais de 

500 alunos, entre estudantes da escola e moradores da comunidade, realiza espetáculos anuais, 

possui uma agenda com frequentes apresentações semanais dentro e fora do município de 

Porto Alegre, tem CDs gravados e livro editado. Esses resultados são frutos do modo de 

pensar o ensino, a partir da experiência em grupo e da referência que tem na profissão. 

   Cabe ressaltar que, para o trabalho da orquestra se concretizar, foi necessária uma 

estrutura que se edificou ao longo de 20 anos de trabalho na escola, com parcerias e com a 

constituição de uma rede de pessoas e instituições que passaram a colaborar com a 

operacionalização, funcionamento e manutenção do grupo. Como mostraram os dados, a 

professora Cecília não teria como dar conta da operacionalização desse projeto sozinha, do 

mesmo modo que a escola não tem como dar conta de todas as demandas da orquestra e, 

portanto, a autonomia para buscar seus próprios meios de subsistência foi necessária para 

garantir seu funcionamento. Por isso, a orquestra precisa da comunidade escolar – direção, 

professores (da escola e das oficinas), famílias – e de uma professora com dedicação 

exclusiva, bem como de instituições e demais pessoas que colaborem. O projeto também 

funciona fora da escola e consegue se sustentar, principalmente, porque tem o apoio da escola 

e da Secretaria Municipal de Educação. 

 Assim, a ideia de primar pelo melhor que se pode, enfatizada nas falas da professora 

Cecília, vai depender da estrutura e das possibilidades que se tem para desenvolver o trabalho. 

A Orquestra Villa-Lobos construiu uma estrutura capaz de viabilizar e dar suporte às suas 

propostas; por isso, ela consegue dar conta tanto da prática coletiva, quanto do trabalho 

artístico com referência no nível profissional. 

 A Orquestra Villa-Lobos propicia um ambiente de convivência e de formação que 

transcende ao ato de tocar em conjunto e às exigências profissionais, envolvendo o prazer pela 

prática coletiva, aprender e fazer música juntos, a cooperação, a solidariedade e o convívio 

quase que em tempo integral, o que faz com que se estabeleça uma forte relação afetiva entre 

os participantes, que parece ter influência nos resultados da aprendizagem. Há, assim, um 
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trabalho coletivo realizado na orquestra que, além de fortalecer o vínculo entre os 

participantes, cultiva o que eles próprios consideram como sua segunda família. 

  A função da escola, nesse contexto, é possibilitar as condições estruturais para que 

isso aconteça. No entanto, os próprios indivíduos, a partir das relações que são estabelecidas 

no grupo, tornam-se responsáveis por construir seus vínculos afetivos que caracterizam a 

segunda família. Esses dados, relacionados com a literatura, apontam para aspectos comuns 

nas práticas em grupo, haja vista que, na maioria dos trabalhos revisados sobre as práticas em 

conjunto, as relações sociais, a convivência e os vínculos de amizade entre os participantes 

foram ressaltados. 

 O rigor existente na prática da Orquestra passa, então, a ser atenuado pela relação 

coletiva e pela atribuição de segunda família, assim como a hierarquia funcional, herdada do 

modelo sinfônico, passa a configurar-se como uma hierarquia familiar, criando a 

ambivalência entre a estrutura rígida e formal de uma orquestra com o ambiente acolhedor da 

segunda família. É nesse contexto que surge o sentimento de pertencimento à orquestra, no 

qual os indivíduos não se sentem apenas participantes, mas também contribuintes do processo 

e seus resultados. A articulação entre a segunda família e a prática profissional só parece ser 

possível porque a orquestra é um projeto da escola e porque foi em meio a essa relação 

coletiva, de envolvimento mútuo, amizade, coletividade e vínculos afetivos, que a prática 

musical desenvolvida na orquestra foi sendo constituída. A relação de segunda família, o 

envolvimento coletivo e os vínculos afetivos firmados na orquestra parecem ter sido 

fundamentais para mover o trabalho desenvolvido no grupo e orientar suas ações, sendo 

determinantes para a configuração desse modo de ensinar música e seus resultados.  

 São os resultados perceptíveis desse processo, em conjunto com o envolvimento 

coletivo, que despertam o amor pelo fazer música e o desejo de aprender novos 

conhecimentos. Pelo que evidenciaram os dados, a escola parece ser vista pelos integrantes 

como o local em que se tem acesso a novos saberes. A sistematização que caracteriza o ensino 

realizado parece, também, ser compreendida como um atributo da própria escola que, para 

funcionar, necessariamente precisa sistematizar, do mesmo modo que precisa ordenar tarefas 

e ações, organizar alunos e selecionar conteúdos, envolvendo, assim, procedimentos 

formalizados de ensino que caracterizam um modo de ensinar (ver SOARES, 2006). 

  É a partir das finalidades convergentes ao projeto de formação que a Orquestra Villa-

Lobos estabelece suas conexões com a escola. Entretanto, para fazer com que sua proposta 

pedagógico-musical funcione nos moldes de um grupo artístico, a orquestra parece construir 

na escola uma sistematização própria de horários e de funcionamento, que difere das outras 
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áreas de conhecimento. A orquestra, por sua estrutura de grupo artístico, necessita fazer 

adaptações na escola: criar novas rotinas, normas, bem como determinar e organizar seu 

próprio andamento e suas atividades, fazendo com que os tempos e espaços escolares sejam 

reorganizados em função de suas atividades. A orquestra não nega os tempos e espaços, 

tampouco as normas e rotinas já existentes na escola; o que ocorre é uma adaptação, tanto da 

orquestra quanto da escola, em função da viabilização das atividades. Por isso, a orquestra 

possui um tempo e uma carga horária diferenciados, pode fazer a seleção de seus alunos e 

definir seus conteúdos, escolher seus professores, criando normas e uma rotina na escola que 

não são para todos os alunos da instituição. 

  Assim, a orquestra cria uma sistematização própria dentro da escola, que foge de parte 

das rotinas já estabelecidas. A escola, por reconhecer o trabalho da orquestra, a acolhe e lhe 

dá a autonomia necessária para que consiga se organizar, mostrando ser uma instituição 

flexível que se molda diante das demandas e necessidades escolares que vão surgindo dentro 

dela, desde que estejam de acordo com suas finalidades. É nesse sentido que a escola deve ser 

compreendida como “um conjunto de múltiplas possibilidades, mas com finalidades 

convergentes”, como destacado no projeto político pedagógico da instituição. 

  É na articulação com o projeto escolar que a orquestra vai criando esse próprio modo 

de funcionamento e suas normatizações para atender às demandas que vão sendo criadas a 

partir do fluxo dos acontecimentos escolares. Por ser um “mundo social”, como afirmou 

Forquin (1993), a escola tem características e vida própria, bem como a autonomia para 

definir seus próprios ritmos, ritos, modos de pensar e realizar suas práticas. É nessa 

perspectiva que a Orquestra Villa-Lobos parece definir seus próprios procedimentos, 

construídos para atender às suas necessidades e funcionamento. 

Além disso, os dados deixam entender que a escola é o lugar onde as pessoas querem 

estar porque gostam e porque ela passou a ter um sentido para suas vidas, sobretudo, por ser 

uma instituição que propicia aos alunos o acesso a novos conhecimentos e experiências. A 

Escola Villa-Lobos, ao valorizar as ações escolares que vão surgindo da própria dinâmica 

social estabelecida dentro da escola, divulga suas práticas e o modo de ensinar que é 

construído e efetivado em seu interior. 

  Nesse contexto, é possível entender que a relação com música no processo de ensino 

na Orquestra Villa-Lobos ocorre a partir da prática musical em grupo, envolvendo dimensões 

sonoras e não sonoras convergentes às finalidades e objetivos que fazem parte do projeto de 

formação da escola de educação básica. Essa relação acontece no decorrer das diferentes 

situações de ensino envolvidas na orquestra, quais sejam: espetáculos, apresentações, ensaios, 
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oficinas, retiros, viagens e demais situações que propiciam um ambiente de coletividade em 

que os saberes e as vivências se constroem articuladamente. Nesse sentido, é possível 

perceber que a orquestra busca articular os conhecimentos musicais específicos com a 

socialização, a construção de valores e comportamentos, que possibilitem novas formas de 

conhecimento (FARIA FILHO, 1998). 

  É nessa perspectiva que na orquestra “o que” os integrantes aprendem é a fazer 

música, através de uma prática musical que envolve um conjunto de aspectos e situações que 

transcendem a ação de tocar, envolvendo um processo sistemático, que tem como referência a 

prática profissional. Aprendem também a tocar em conjunto, a conviver, compartilhar saberes 

e entender que o “estar junto” não está desvinculado do fazer musical. Há um interesse por 

parte dos integrantes em querer aprender coisas diferentes daquelas que fazem parte de seu 

dia a dia fora da escola. Nesse sentido, eles se submetem a esse ensino “porque” 

querem/desejam aprender música, pelo próprio fato de gostar e de estarem aprendendo e 

fazendo música, sobretudo, “para que” possam atuar na orquestra e participar de tudo que ela 

lhes propicia: viagens, passeios, amizades, a prática artística, assim como a construção de seu 

produto final, que é a apresentação. Submetem-se, também, porque veem os resultados de sua 

aprendizagem. Do mesmo modo, é possível concluir que esse trabalho acontece pelos 

resultados concretos que apresenta, o que faz com que ele dê visibilidade à escola e à 

comunidade a qual pertence. Tanto a escola como a comunidade da Vila Mapa se projetam 

através da orquestra, que se torna vitrine dessas instituições. 

  A valorização e a consequente consolidação desse modo de ensinar música parecem 

ocorrer porque a orquestra faz sentido para os alunos e para a escola em termos de 

aprendizagem. É um projeto que mostra o que os alunos aprendem, que dá acesso a novos 

conhecimentos e experiências que são vistas e reconhecidas pelos alunos, professores, equipe 

diretiva, familiares e pela comunidade da Vila Mapa, aspectos esses que ajudam a escola a se 

mostrar para a comunidade e para a sociedade pela formação que oferece às pessoas. 

 Esse modo de ensinar música na escola através da Orquestra Villa-Lobos, mesmo não 

sendo desenvolvido como conteúdo do componente curricular, desenvolve-se de forma 

articulada e condizente com os objetivos da educação básica, propiciando o desenvolvimento 

de conhecimentos e experiências que fazem parte do “projeto de aprendizagem coletivo”. O 

ensino na escola através da Orquestra Villa-Lobos, construído no próprio contexto escolar a 

partir da dinâmica estabelecida e das demandas surgidas em seu interior, é um projeto escolar, 

constituído e sedimentado ao longo dos anos, que se organiza a partir de uma relação com 

música que toma como referência o conhecimento e a prática profissional. 
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 Como parte de um projeto escolar de ensino feito para a comunidade, essa prática foi 

construída através de um envolvimento coletivo que possibilita articular a formação artístico-

musical específica para tocar no grupo com a formação integral dos participantes. A partir 

dessa compreensão, entendo que o modo de ensinar música na escola Villa-Lobos, por meio 

de sua Orquestra, se configura como uma prática coletiva, desenvolvida como um projeto que 

se tornou programa de música e se consolidou na escola ao passar a fazer sentido para ela, 

sobretudo, porque foi construído, articulado e sedimentado no próprio contexto. 

  Espero que esta pesquisa contribua para a área de educação musical no que concerne 

ao entendimento da imbricação da escola na constituição de projetos locais realizados no 

contraturno escolar e a seus impactos, destacando as implicações do trabalho diário do 

professor de música na escola para o desenvolvimento desses projetos. Espero, também, que 

tenha auxiliado na compreensão do processo que levou esse modo de ensino a se consolidar 

na escola. Do mesmo modo, espero que contribua para evidenciar mais uma das 

possibilidades de desenvolver o ensino de música na escola, fundamentado no fazer musical e 

na prática artística. Esta pesquisa poderá, também, contribuir para dar visibilidade à prática 

musical em grupo desenvolvida pela Orquestra Villa-Lobos e ao modo de ensinar música 

construído dentro da escola, inspirando a constituição de políticas locais de desenvolvimento 

que valorizem e implementem projetos nascidos no contexto. 

 Acredito ter trazido, neste trabalho, “expressões parciais da cultura escolar”23, que 

deram conta de explicar como se constitui esse modo de ensinar música na escola. No entanto, 

diante da riqueza e complexidade dos dados, foi necessário fazer escolhas, tendo em vista 

manter o foco sobre os objetivos antes estabelecidos. Sendo assim, não foi possível analisar 

de modo aprofundado todas as questões que emergiram dos dados, como os conteúdos do 

ensino e sua hierarquização, a seleção do repertório, os tempos e espaços referentes ao 

projeto, assim como questões políticas, a exemplo de políticas locais para a implementação de 

projetos nascidos no contexto escolar. Sugiro que esses aspectos sejam analisados em 

trabalhos futuros e que a temática desta pesquisa seja aprofundada em trabalhos com outras 

escolas de educação básica que desenvolvam projetos de ensino de instrumento e grupos 

instrumentais, já que a escola, como apontou a literatura, parece ser um espaço profícuo para 

esse tipo de prática. 

 

    

   

23 Agradeço ao professor Dr. Marcus Vinícius Medeiros Pereira por sugerir o uso dessa expressão.  
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9. APÊNDICES 

 
Apêndice 1 – Termo de autorização (uso do nome real da Orquestra e da Escola) 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
INSTITUTO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 
 
 
 

 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 
 
 

Eu, XXXX, diretora da E.M.E.F. Heitor Villa-Lobos, através do presente termo, 

autorizo Carla Pereira dos Santos, RG 16.366.907 SSP-SP, CPF 885.960.44434, doutoranda 

em música pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - UFRGS, a explicitar e utilizar o nome real da Orquestra Villa-Lobos em todo 

e qualquer material, de natureza acadêmico-científica, referente à sua pesquisa de doutorado 

(tese, publicações, apresentações em eventos, congressos, aulas e palestras, entre outros).  

Abdico, dessa forma, dos nossos direitos, sobre o uso de seu nome, como também, 

salvo resguardo qualquer tipo de contestação que por ventura venha a ocorrer. Assim 

subscrevo este documento. 

 

            Porto Alegre, 26 de julho de 2011 

 

   ____________________________________ 

                            XXXXXXX 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 
 
 

Ofício Nº 129/2011    Porto Alegre, 26 de julho de 2011 
 
 
 
 Sra. Diretora 
 
  Ao saudá-la cordialmente, encaminhamos autorização à solicitação feita 
através do memo 146 de 07 de julho de 2011 de citar o nome da escola na tese de doutorado 
da professora Carla pereira dos Santos. 
 
  Lembramos a importância do retorno a ser dado para toda a comunidade 
escolar das conclusões feitas na referida pesquisa. 
 
 
      Atenciosamente, 
 
 
       ___________________ 
        XXXXX   
       Diretora pedagógica adjunta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para EMEF Heitor Villa Lobos 
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Apêndice 2 – Termo de autorização (uso do nome real dos professores, integrantes da 
orquestra e equipe diretiva da escola) 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
INSTITUTO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 
 
 
 

 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 
 
 

Eu, XXXXXX, XXXXXXX da Orquestra Villa-Lobos (ou da Escola Villa-Lobos), 

através do presente termo, autorizo Carla Pereira dos Santos, RG 16.366.907 SSP-SP, CPF 

885.960.44434, doutoranda em música pelo Programa de Pós-Graduação em Música da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, a explicitar e utilizar o meu nome real 

(prenome e/ou sobrenome) ou apelido em todo e qualquer material, de natureza acadêmico-

científica, referente à sua pesquisa de doutorado (tese, publicações, apresentações em eventos, 

congressos, aulas e palestras, entre outros).  

Abdico, dessa forma, dos meus direitos e de meus descendentes sobre o uso de meu 

nome, como também, salvo resguardo qualquer tipo de contestação que por ventura venha a 

ocorrer. Assim subscrevo este documento. 

 

            Porto Alegre, xx de xxxxxx de 2011 

 

   ____________________________________ 

            XXXXX 
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Apêndice 3 – Termo de autorização (uso do nome real do Instituto Cultural São Francisco de 
Assis) 

 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
INSTITUTO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 
 
 
 

 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 
 
 

Eu, XXXX, diretor do Instituto Cultura São Francisco de Assim em Porto Alegre-RS, 

através do presente termo, autorizo Carla Pereira dos Santos, RG 16.366.907 SSP-SP, CPF 

885.960.44434, doutoranda em música pelo Programa de Pós-Graduação em Música da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, a explicitar e utilizar o nome real do 

Instituto Cultural São Francisco de Assis em todo e qualquer material, de natureza acadêmico-

científica, referente à sua pesquisa de doutorado (tese, publicações, apresentações em eventos, 

congressos, aulas e palestras, entre outros).  

Abdico, dessa forma, dos nossos direitos, sobre o uso de seu nome, como também, 

salvo resguardo qualquer tipo de contestação que por ventura venha a ocorrer. Assim 

subscrevo este documento. 

 

       Porto Alegre, 26 de julho de 2011 

 

   ____________________________________ 

                                                                              XXXXXXX 
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Apêndice 4 – Solicitações 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 

 
 

Porto Alegre, 11 de novembro de 2009 
 
 
Prezado Senhor 
 
 
 Venho por meio desta solicitar sua autorização para que Carla Pereira dos Santos, 
aluna regularmente matriculada no Curso de Doutorado em Música, Área de concentração 
Educação Musical, do Programa de Pós-Graduação em Música da UFRGS possa realizar 
observações, registros em áudio e vídeo das atividades musicais desenvolvidas pela Orquestra 
de Flautas da EMEF Heitor Villa-Lobos, bem como entrevistar professores, alunos e 
membros da equipe diretiva. As observações, registros e entrevistas fazem parte da coleta de 
dados da pesquisa de doutorado de Carla, que tem como objetivo investigar processos de 
ensino e de aprendizagem musical desenvolvido em grupos musicais escolares. A tese está 
sendo desenvolvida sob minha orientação. Os dados a serem coletados serão utilizados 
somente com fins científicos e didáticos (apresentação em congressos e palestras e 
publicações científicas e didáticas). Será preservada a identidade de todos os participantes da 
pesquisa, por meio do anonimato. 
 Esperando poder contar com sua contribuição, coloco-me à disposição para os 
esclarecimentos que julgar necessários. 
 
 

Cordialmente, 
 
 

Luciana Marta Del Ben 
 

 
 
 
Ilmo. Sr. 
Prof. Adão Pinheiro 
Diretor da EMEF Heitor Villa-Lobos 
Porto Alegre/RS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EMEF HEITOR VILLA LOBOS 
 
 
 

      Porto Alegre, 17 de maio de 2010 
 
 

 
 Prezada Senhora: 
 
 Informamos que Carla Pereira dos Santos foi autorizada a realizar observações e 
registros em áudio e vídeo das atividades musicais desenvolvidas pela Orquestra de Flautas da 
EMEF Heitor Villa-Lobos, bem como entrevistar professores, alunos e membros da equipe 
diretiva, para fins de pesquisa de doutorado junto à Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. 
 
 Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos 
que ainda se fizerem necessários. 
 
       
      Atenciosamente, 

 
 

      _____________________ 
                                          XXXXXX 

                   Diretor 
 
 
 
 

Ilma. Sra. 
Luciana Marta Del Bem 
Professora Orientadora – Programa de Pós-Graduação em Música da UFRGS 
Porto Alegre/RS 
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Apêndice 5 – Roteiro de entrevista de aproximação 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
INSTITUTO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 
 
 
 

Roteiro de entrevista de aproximação 
 
 
Entrevistada: Professora Cecília Silveira – Coordenadora e regente da Orquestra de Flautas 
Villa-Lobos da E.M.E.F. Heitor Villa-Lobos. 

 
 

• História 
 

1) Como, quando e por quem foi criada a orquestra de Flautas Villa-Lobos? 
2) Com que objetivo ela foi criada? 
3) Que estrutura física e material vocês dispunham na época em que a orquestra foi 

criada? 
4) De que dispõem hoje?  

 
 

• Integrantes 
 

5) Quem e quantos eram os participantes da orquestra quando ela foi criada? 
6) E hoje, quem são esses integrantes e quantos são? 
7) Qual a faixa etária dos integrantes? 
8) Como as pessoas ingressam na orquestra? 
9) Como ocorre a permanência deles no grupo (por idade, vínculo com a escola, 

desempenho instrumental)? 
10) Onde e com quem eles aprendem a tocar? 
11) Há mais alguém envolvido nesse trabalho com você?  

 
 

• Formação Instrumental 
 

12) Qual era a formação do grupo quando criado? 
13) Hoje como ele é formado? 
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Apêndice 6 – Roteiros de entrevista semiestruturada 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
INSTITUTO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 
 

 
Roteiro de entrevista semiestruturada 

 
 
Professora Cecília Silveira – Coordenadora e regente da Orquestra de Flautas Villa-Lobos da E.M.E.F. Heitor 
Villa-Lobos. 
 
 

• Sobre o ensino de música na escola 
 
1 – Outro dia numa conversa informal você comentou que considera importante que se ensine música na escola. 
Partindo dessa sua colocação, me fale o que você pensa sobre o ensino de música na escola, de modo geral:  
 

1.1 – Por que é importante ensinar música na escola? 
1.2 – O que deve ser ensinado? 
1.3 – Como deve ser ensinado? 
1.4 – Com que objetivos? 

 
2 – Especificamente na EMEF Hitor Villa-Lobos, como a música está inserida no projeto político-

pedagógico?  
 

2.1 – A escola possui PPP? 
2.2 – Se sim, como foi a discussão sobre a música?  
2.3 – Como decidiram inserir a música como componente curricular? O nome do componente é música 

ou educação musical ou artes? 
 
3 – Como a orquestra se insere no PPP da escola? [caso não tenha PPP, como a orquestra se insere na proposta 
de educação musical na escola?] 
 
4 – Que papéis a orquestra cumpre na escola? 
 
5 – Existem relações entre a orquestra e a aula de música como componente curricular? 
 
6 – A escola possui outros espaços de educação musical, além da orquestra e do componente curricular? 
 
[“Agora falando especificamente sobre a orquestra:”. Fazer a pergunta a seguir.] 
 
 

• Sobre a orquestra 
 
- INÍCIO E DESENVOLVIMENTO 
 
7 – Na entrevista anterior você falou que criou o grupo de flautas, inicialmente com onze participantes, devido 
ao interesse dos alunos em aprender instrumento e que escolheu a flauta por ser o seu instrumento, o instrumento 
que você tocava. Você poderia contar para mim como foi o caminho, a transformação desse grupo inicial até 
chegar à orquestra de hoje?  
 
 Perguntas “operacionalizadoras” da anterior: 

7.1 – Como foi o começo da orquestra? 
7.2 – Que atividades eram realizadas? O grupo já fazia apresentações? 
7.3 – Quais eram as suas funções e atividades [da Cecília]? 
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7.4 – Como foram sendo inseridos outros instrumentos?  
7.5 – Nesse processo como e quando surgiram as oficinas?  
7.6 – E por que as mudanças de nome da orquestra? 

 
- ESTRUTURA/REDE: 
 
8 – A orquestra é um projeto que parece estar integrado numa rede: oficinas, ONGs, SMED. Como é essa 
estrutura ou rede? 
 
9 – Como funciona a orquestra hoje: 
 

9.1 – Quem pode ingressar? 
9.2 – Como é a forma de ingresso? 
9.3 – Como é o acompanhamento dos participantes para que continuem na orquestra? 
9.4 – Quais são as atividades da orquestra? (caso ela não comente, pedir para falar sobre as viagens de 

férias da orquestra – Rio, Florianópolis) 
  

10 – Como são as oficinas? 
 10.1 – Que relação existe entre as oficinas e a orquestra? 
 10.2 – O que é ensinado nas oficinas? 
 10.3 – Como é o planejamento? 
 10.4 – Que materiais são usados? (livros, Cds, vídeos, entre outros) 
 10.5 – Quem são os professores/oficineiros? (qual diferença entre professores e oficineiros) 
 10.6 – Como professores/oficineiros são contratados? 
 10.7 – Há algum tipo de acompanhamento do trabalho dos professores/oficineiros? 
 10.7 – Há algum tipo de acompanhamento da participação e do desempenho dos alunos? 

10.8 – Como é o funcionamento das oficinas dentro da escola? Há dificuldades para o desenvolvimento 
do trabalho?  
 
11 – Como funcionam as monitorias?  
 11.1 – Que relação existe entre as monitorias e a orquestra? 
 11.2 – O que é ensinado nas monitorias? 
 11.3 – Como é o planejamento? 
 11.4 – Que materiais são usados? (livros, Cds, vídeos, entre outros) 
 11.5 – Quem são os monitores? 
 11.6 – Como monitores são contratados? 
 11.7 – Há algum tipo de acompanhamento do trabalho dos monitores? 
 11.8 – Como é o funcionamento das monitorias dentro da escola? Há dificuldades para o 
desenvolvimento do trabalho?  
 
12 – Especificamente em relação à orquestra, como é o planejamento do seu trabalho? 

Como você decide: 
O que fazer? 
Como fazer? 
Que estratégias usar? 
Que repertório? 
Utiliza algum livro ou material didático? 
Busca orientação ou inspiração em outros autores, consulta outras fontes? 

 
13 – Como é o planejamento e a realização das apresentações? 
 
14 – Como definiria seu papel como coordenadora e seu papel como regente? 
 
 

• Relações da orquestra com... 
 
- ESCOLA: 
 
15 – Como você vê a escola em relação à orquestra? 
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16 – Como é a participação/o envolvimento da escola nas atividades da orquestra (equipe administrativa, demais 
professores, funcionários)?  
 
17 – Qual o apoio da escola em termos de recursos e infraestrutura (espaço físico, funcionários, instrumentos, 
etc.)? 
 
18 – Como você acha que a orquestra é vista pela escola (equipe administrativa, demais professores, 
funcionários)?  
 
- FAMÍLIAS 
 
19 – O que você pode me falar sobre a relação da comunidade/das famílias com a orquestra? 
 
- SMED 
 
20 – Como é a relação da orquestra com a SMED (recursos, infraestrutura, parcerias, trocas, etc.)? 
 
21 – Qual é a relação da orquestra com os Centros Musicais? 
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
INSTITUTO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 
 

 
Roteiro de entrevista semiestruturada 

 
Professores, oficineiros e monitores 
 
Pseudônimo: ____________________________ 
Idade: _________________________________ 
O que ensina: ___________________________ 
Quanto tempo ensina no projeto: _____________ 
Escolaridade: _____________Curso: ______________________ Instituição:_________ 
OBS: _________________________________________________________________ 
 
 

• Sobre ingresso dos professores na orquestra/projeto 
 
1 – Me conte sobre sua relação com a orquestra: 
 

1.1 - Como e quando você passou a ter contato com a orquestra/projeto? 
1.2 - Como você começou a ensinar nas oficinas? 
1.3 – Você pretende permanecer no projeto/orquestra? por que? 

 
• Sobre o ensino nas oficinas 

 
2– Me fale como funciona a oficina: 
  
 2.1 – Quem são os participantes? 
 2.2 – Você sabe como eles ingressam? 
 2.3 – O que você ensina na oficina? 
 2.4 – Por que você ensina tais coisas? 
 2.5 – Para quê você ensina? 
 2.6 – Como você ensina? Descreva a metodologia de ensino que você usa. (caso necessário perguntar 
mais sobre as estratégias) 
 2.7 – Que repertório é trabalhado? 
 2.8 – Como é feito o planejamento? 
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 2.9 – Que materiais você usa? (livros, Cds, Vídeos, etc) 
 2.10 – Há algum tipo de acompanhamento do seu trabalho? 
 2.11– Há algum tipo de acompanhamento da participação e do desempenho dos alunos? 
 2.12 – Há dificuldades para o desenvolvimento do seu trabalho? Quais? 
  
3 – Como as oficinas se relacionam com a orquestra? 

 
4 – Há alguma relação entre o trabalho desenvolvido em cada oficina? 
 
5 – Como é a sua participação nas atividades específicas da orquestra (ensaios, espetáculos..) 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
INSTITUTO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 
 

Roteiro de entrevista semiestruturada   
 
Direção e coordenação pedagógica da E.M.E.F. Heitor Villa-Lobos (incluindo ex-diretores) 
 
Pseudônimo: ____________________________ 
Função: _________________________________ 
 

• Sobre o ensino de música na escola  
 
1 – Me fale sobre o ensino de música na Escola Villa-Lobos:  
 

1.1 – O que é que tem de música na escola? 
1.2 – Como funciona?  
1.3 – [conforme resposta] Como é a relação entre essas atividades? 

 
2 – A escola possui PPP? 
 

2.1- A música está inserida no PPP da escola? 
2.2– Se sim, como foi a discussão para sua inserção?  
2.3 – Como ela está no PPP, o que ele diz acerca do ensino de música? 
2.4– Como decidiram inserir a música como componente curricular? O nome do componente é música 

ou educação musical ou artes? 
 
3 – Como a orquestra se insere no PPP da escola? [caso não tenha PPP, como a orquestra se insere na proposta 
de educação musical na escola?] 
 
4 - Que papéis/funções a orquestra cumpre na escola? 
 
5 – Tem algum tipo de acompanhamento das atividades desenvolvidas na orquestra? 
 

• Relação da escola com a orquestra 
  
6 – Me fale sobre a participação da escola nas atividades desenvolvidas pela orquestra (espetáculos, ensaios, 
etc..) 
 
7 – Como é o funcionamento da orquestra na escola, quanto aos horários, aos espaços disponibilizados e ao 
calendário escolar? 
 
8 – Qual o apoio dado pela escola em termos de recursos (físico, materiais e humano)? 
 

• Relações das famílias/comunidade com a escola 
 

9 – Como é a relação das famílias/comunidade com a escola? 
 9.1 – E das famílias/comunidade com a orquestra? 
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Apêndice 7 – Lista geral de categorias 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
INSTITUTO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 
 
 

categorias de análise dos dados  
 

 
 
1. Concepções de ensino de música (modos de pensar) 
 
1.1 - Valorização estética e artística  
 
 1.1.1 – Foco/valorização do resultado artístico (produto artístico) 

1.2.2 -  Valorização Estética 
1.2.3 - Repertório selecionado pela perspectiva estética 
1.2.4 - Aperfeiçoamento artístico 
1.2.5 – Aperfeiçoamento musical e humano 
1.2.6 - Foco no fazer musical em conjunto 
1.2.7 - Expectativa do resultado artístico 
1.2.8 - Olhar diferenciado para o aluno no palco 
1.2.9 - Divulgação do trabalho artístico 
1.2.10 - Desejo de ingressar na orquestra 
 

1.2 – Participação não obrigatória  
 
 1.2.1 – Participação dos alunos nas oficinas e orquestra por interesse  
 1.2.2 – Grupos criados a partir do interesse dos alunos  
 
1.3 - Atuação artística  
 
 1.3.1 – Frequência de apresentações artísticas 
 1.3.2 – Grandes espetáculos 
 1.3.3 – Participação artística dos professores das oficinas no espetáculo artístico   

1.3.4 – Espaços/locais de apresentação  
1.3.5 – Frequência de ensaios 

 1.3.6 – Apresentação artística das atividades das oficinas 
  
 
1.4 - Aperfeiçoamento artístico  
 
 1.4.1 – Repertório como eixo central do trabalho 
 1.4.2 – Oficinas como suporte de formação para a orquestra 
 1.4.3 – Obrigatoriedade de participação nas oficinas 

1.4.4 – Ênfase na preparação do repertório 
1.4.5 – Concorrência para ingressar no grupo de apresentação 
1.4.6 – Elevada carga horária destinada ao projeto 
1.4.7– Aumento das exigências conforme a importância da apresentação artística 
1.4.8 – Professores que já atuaram na orquestra como referência 
 
 
 
 

1.5 – Capacitação profissional dos alunos  
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 1.5.1 – Processo de formação profissional 
 1.5.2 – Iniciação à prática pedagógica 
 1.5.3 – Preparação para vestibular em música 
 1.5.4 – Formação de músicos 
   
1.6 – Ensino centrado na formação musical  
 
 1.6.1 – Sistematização do ensino de música  
 1.6.2 – Utilização de métodos  

1.6.3 – Uso/elaboração material didático 
 1.6.4 - Aprendizagem dos códigos convencionais de leitura e escrita musical  

1.6.5 - Necessidade do desenvolvimento da percepção musical 
 1.6.6 - Aperfeiçoamento técnico instrumental 
 1.6.7 – Repertório com vista ao desenvolvimento técnico instrumental 

1.6.8 - Qualificação em vários instrumentos 
1.6.9 - Aceitação do repertório trazido pelo professor 
 

 
1.7 - Habilitação/capacitação dos professores para ensino  
 

1.7.1- Professores com formação acadêmica  
1.7.2 - Professores especializados para ensinar instrumento  
1.7.3- Hierarquia profissional  

 
2. Operacionalização/organização das atividades do projeto/orquestra (modos de fazer) 
 
2.1 - Organização e viabilização do projeto/orquestra  
 
 2.1.1 – Planejamento geral (organizacional) 
 2.1.2 – Planejamento pedagógico  
 2.1.3 – Uso/organização do espaço físico disponibilizado  
 2.1.4 – Organização/adequação dos horários 
 2.1.5 - Organização do projeto 
 2.1.6 - Criação de uma estrutura para operacionalizar o projeto/orquestra 
 2.1.7 - Políticas administrativas para manter o projeto na escola 
 
2.2 – Funcionamento/execução das atividades  
 
 2.2.1 – Sistematização das atividades  
 2.2.2 – Controle das atividades pedagógicas  
 2.2.3 – Professores subdivididos por categorias (professores formados, monitores e monitores auxiliares 
 2.2.4 – Alteração da rotina escolar 
 2.2.5 - Suporte dado à orquestra durante espetáculos 
 2.2.6 - Constituição de regras 
 
2.3 – Sobre as demandas do projeto/orquestra  
 
 2.3.1 – Atendimento às demandas da Orquestra/projeto  
 2.3.2 – Posição da escola diante das necessidades, atividades e solicitações da orquestra  
 2.3.3 – Condições necessárias para o funcionamento da orquestra/projeto 
 2.3.4 – Viabilização/disponibilização de recurso físico  
 2.3.5 – Viabilização/disponibilização de recursos humanos 
  
 
2.4 - Administração/direção do projeto  
 
 2.4.1 -  Controle geral do projeto/orquestra 
 2.4.2 – Produção artística (apresentações e espetáculos) 
 2.4.3 – Contratação de serviços especializados 
 2.4.4 – Pagamento de professores 
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 2.4.5 - Envolvimento da equipe diretiva da escola 
  
3. Ingresso e permanência na orquestra e oficinas (modos de fazer) 
 
3.1 - Critérios para ingresso na orquestra  
 
 3.1.1 - Oficinas de iniciação como pré requisito para ingresso na orquestra 
 3.1.2 – Alunos com maior desenvolvimento musical nas aulas de iniciação 
 3.1.3 – Alunos que já estejam tocando o repertório da orquestra  
 3.1.4 – Indicação de professores  
 3.2.5 - Abertura de vagas e inscrições 
  
3.3 - Interesse em participar do projeto/orquestra  
 
 3.3.1 – Influência de amigos no ingresso 
 3.3.2 – Aumento da procura para ingressar no projeto  
 3.3.3 - Procura por outras oficinas 
 
3.4 - Permanência na orquestra  
 
 3.4.1 – Permanência condicionada à freqüência e ao interesse  
 
4. As práticas pedagógicas (modos de fazer) 
 
4.1 - Prática pedagógica nas oficinas  
 
 4.1.1 – Aula prática  
 4.1.2 – Preparação do aluno para ingresso na orquestra 
 4.1.3 – Uso de material didático como recurso 
 4.1.4 – Valorização do perfil/interesse do aluno 
 4.1.5 – Prática pedagógica com base na própria formação 
 4.1.6 – Autonomia na elaboração e seleção de conteúdo 
  
  
5. Sobre o acompanhamento das atividades  
 
 
5.1 – Acompanhamento das atividades pedagógicas  
 
 5.1.1 – Avaliação contínua do desenvolvimento musical por parte do professor  
 5.1.2 – Visita e acompanhamento presencial da regente  
 5.1.3 – Existência de lista de frequência e diário e classe  
 5.1.4 – Planejamento anual entregue a regente 
 5.1.5 – Relatório das atividades desenvolvidas 
   
6. Ações que levaram ao desenvolvimento/difusão da orquestra/projeto na escola (tornar escolar) 
 
5.1 - Continuidade do projeto  
 
 5.1.1 – Tempo de existência  
 5.1.2 – Trabalho contínuo 
 5.1.3 – Consolidação da música como parte das atividades escolares 
 5.1.4 – Existência do projeto antes do PPP 

5.1.5 – Inserção da música no PPP 
 5.1.6 –Ações em defesa do trabalho 
 
  
5.2 - Sustentabilidade/autonomia do projeto/orquestra  
 
 5.2.1 – Aquisição de convênios, patrocínios e parcerias 
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 5.2.2 – Aquisição de recursos materiais 
 5.2.3 – Autonomia do projeto/orquestra  
  
5.3 - Expansão do projeto  
 
 5.3.1 – Necessidade de ampliação do projeto conforme demanda 
 5.3.2 – Inserção de oficinas 
 5.3.3 – Contratação de professores 
 5.3.4 – Ampliação do número de atendimentos 
 5.3.5 – Expansão do projeto para fora da escola 
  
5.4 - Funcionamento em rede  
 
 5.4.1 – Funcionamento em rede  
 5.4.2 – Constituição da rede  
 5.4.3 - Articulação em rede  
 
5.5 - Identidade do grupo com a escola  
 
 5.5.1 – Relação entre nome da escola e orquestra  
 5.5.2 – Identidade com a escola  
 
5.6 – Apoio da escola  
 
 5.6.1 – Respaldo da Escola para realização/desenvolvimento das atividades  
 
7 - Funções/papeis do projeto/orquestra  
 
6.1 – Funções/papeis do projeto/orquestra  
 
 6.1.1 – Função de representatividade 
 6.1.2 – Referência musical para escola e secretaria de educação 
 6.1.3 – Possibilita a valorização da escola e rede pública municipal 

6.1.4 – Mobilização de políticas públicas 
6.1.5 – Possibilidade de ampliar parcerias com a escola 
6.1.6 – Múltiplos papéis 
 
 

8. Convívio da orquestra/projeto na escola  
 

8.1 - Sobre a relação os sujeitos escolares e escola  
 
 8.1.1 – Interferência/convívio simultâneo das aulas curriculares com as aulas de música e sons de 
instrumentos 
 8.1.2 – Distanciamento da orquestra do dia a dia da escola 
 8.1.3 – Postura dos professores da escola 
 8.1.4 - Envolvimento das pessoas para a realização e preparação artística 
 8.1.5 – Funciona como as demais atividades da escola 
 8.1.6 – Aproximação com os alunos  
 8.1.7 – Valorização do trabalho de música na escola 
 
 
8.2 - Relação com as famílias  
 
 8.2.1 – Participação/aproximação das famílias  
 8.2.2 – Expectativa das famílias  
 8.2.3 – Realização de reuniões de pais  
  
8.3 - Atividade diferenciada das demais  
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 8.3.1 – Atividade diferenciada das demais desenvolvidas na escola  
 
8.4 - Conflitos com a escola 
 
 8.4.1 – Crítica à professora  
 8.4.2 – Dificuldade de relacionamento  
 
 
8.5 – Apresentação artística para alunos da escola  
 
 8.5.1 – Apresentação da orquestra nas atividades escolares  
 8.5.2 – Participação dos alunos da escola nos espetáculos/apresentações da orquestra  
 
 
9. Sobre a regente  
 
9.1 – Perfil e característica da regente  
 
 9.1.1 – Perfil sistemático e organizado da regente  
 9.1.2 – Postura rígida da regente 
  
9.2 – Responsabilidades/atribuições da regente  
 
 9.2.1 – Atribuições da regente  
 9.2.2 – Responsável pelo funcionamento geral do projeto/orquestra  
 9.2.3 – Sobre a autonomia dos professores  
 
9.3 – Considerações sobre a regente  
 
 9.3.1 – Admiração dos professores das oficinas pela regente  
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Apêndice 8 – Termo de autorização (uso das fotografias e imagem dos indivíduos) 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
INSTITUTO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 
 
 
 

 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 
 
 

Eu, Cláudio Etges, fotógrafo, através do presente termo, autorizo Carla Pereira dos 

Santos, RG 16.366.907 SSP-SP, CPF 885.960.44434, doutoranda em música pelo Programa 

de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, a 

exibir e utilizar a fotografia da Orquestra Villa-Lobos de minha autoria (tirada durante o 

espetáculo Criar em 08/10/2010), em todo e qualquer material referente à sua pesquisa (tese, 

publicações, apresentações em eventos, congressos, aulas e palestras, entre outros), desde que 

meu nome seja exibido no corpo da fotografia, dando-me, assim, o devido crédito como autor.  

Abdico, dessa forma, dos meus direitos, bem como de meus descendentes, sobre essa 

fotografias, como também, salvo resguardo qualquer tipo de contestação que por ventura 

venha a ocorrer. Assim subscrevo este documento.   

 

          Porto Alegre, 21 de janeiro de 2013 

 

   ____________________________________ 

                    Claudio Etges 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 

 
 
 

 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 
 
 

Eu, XXXXXX, mãe de Alexsander Rieger, integrante da Orquestra Villa-Lobos, 

através do presente termo, autorizo Carla Pereira dos Santos, RG 16.366.907 SSP-SP, CPF 

885.960.44434, doutoranda em música pelo Programa de Pós-Graduação em Música da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, a exibir e utilizar as fotografias de 

autoria de meu filho Alexsander Rieger, em todo e qualquer material referente à sua pesquisa 

(tese, publicações, apresentações em eventos, congressos, aulas e palestras, entre outros), 

desde que seu nome seja exibido no corpo da fotografia, dando-lhe, assim, o devido crédito 

como autor.  

Abdico, dessa forma, dos nossos direitos, meus e de meu filho Alexsander Rieger, 

bem como de seus descendentes, sobre essas fotografias, como também, salvo resguardo 

qualquer tipo de contestação que por ventura venha a ocorrer. Assim subscrevo este 

documento.   

 

          Porto Alegre, 25 de outubro de 2012 

 

   ____________________________________ 

                                    XXXXXXX 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
INSTITUTO DE ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 
 
 
 

 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 
 
 

Eu, xxxxxxx, (regente da Orquestra Villa-Lobos, membro da equipe diretiva, 

oficineiros e integrantes entrevistados), através do presente termo, autorizo Carla Pereira dos 

Santos, RG 16.366.907 SSP-SP, CPF 885.960.44434, doutoranda em música pelo Programa 

de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, a 

exibir e utilizar minha imagem, através de fotografias e vídeos, em todo e qualquer material 

referente à sua pesquisa (tese, publicações, apresentações em eventos, congressos, aulas e 

palestras, entre outros), desde que seja de natureza acadêmico-científica, e que esteja 

vinculado à sua pesquisa de doutorado. 

Abdico, dessa forma, dos meus direitos e de meus descendentes sobre essas imagens, 

como também, salvo resguardo qualquer tipo de contestação que por ventura venha a ocorrer. 

Assim subscrevo este documento.   

 

                     Porto Alegre, xx de outubro de 2011 

 

   ____________________________________ 

                  xxxxxxxxx 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 

 
 
 

 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 
 
 

Eu, XXXXXX, pai/mãe e/ou responsável por XXXXXXXXXX, integrante da 

Orquestra Villa-Lobos, através do presente termo, autorizo Carla Pereira dos Santos, RG 

16.366.907 SSP-SP, CPF 885.960.44434, doutoranda em música pelo Programa de Pós-

Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, a explicitar e 

utilizar o nome real (prenome e/ou sobrenome) e a imagem (fotografias e vídeos) de XXXXX 

em todo e qualquer material, de natureza acadêmico-científica, referente à sua pesquisa de 

doutorado (tese, publicações, apresentações em eventos, congressos, aulas e palestras, entre 

outros).  

Abdico, dessa forma, dos nossos direitos, meus e de XXXXXX, bem como de seus 

descendentes sobre o uso de seu nome e imagem, como também, salvo resguardo qualquer 

tipo de contestação que por ventura venha a ocorrer. Assim subscrevo este documento. 

 

            Porto Alegre, xx de xxxxxx de 2013 

 

   ____________________________________ 

                  XXXXX 
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Apêndice 9 – Instrução sobre a execução dos vídeos 
 
 
 
 Para a visualização e execução dos vídeos apresentados neste trabalho (em sua versão 

digital), é necessário ter instalado em sua máquina os seguintes softwares: Adobe Reader 9.1 

(ou superior) e Adobe Flash Player. Ambos poderão ser encontrados gratuitamente para download 

e instalação através dos links:  

 

Adobe Reader 9.1: <http://get.adobe.com/br/reader/>  

Adobe Flash Player: <http://get.adobe.com/br/flashplayer/> 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://get.adobe.com/br/reader/
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10. ANEXOS 

 
Anexo 1 – Mídia em CD com o arquivo da tese em versão digital 
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Anexo 2 – Agenda mensal do grupo 
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Anexo 3 – Lista de tarefas orquestra 
 

 
ALUNO MATERIAL 
1 - Aleksandra 2 pedestais microfone 
2- Alice Surdo médio 
3 - Amanda Tripé teclado 
4 - Andrielly 2 pedestais microfone 
5 - Bárbara Tripé bongô (antigo) 
6 - Diego Jaboenque Fiação completa 
7 - Djonath Sacola caixa, pandeiros e pratos 
8 - Eguivaldo 1 caixa de som 
9 - Evelyn sacola c/ rodinhas 12 estantes 
10 - Everson mesa de som 
11 - Flávia 1 tripé da caixa de som 
12 - Geyson 1 caixa de som 
13 - Handyer teclado roland (c/ fonte e pasta) 
14 - Jerusa 1 tripé da caixa de som 
15 - Joice chipô 
16 - Karen Sacola das flautas 
17 - Karolai 2 tripés cavaco 
18 - Karolin sacola  acessórios e 10 cds 
19 - Lucas Surdo pequeno 
20 - Luiz violão 
21 - marcelly pau de chuva 
22 - Maria clara 2 pedestais microfone 
23 - Nicole pedestal percussão (duas partes) 
24 - Rudielison bongô 
25 - Sabrina Sacola preta 4 estantes + repi 
26 - Scarlett Tripé bangô (novo) 
27 - Suiane tripé prato 
28 - Vitor Surdo grande 
29 - Wellington Cavaquinho 
30 - Aline Cello 
31 - Eriadny Cello 
32 - Leandro Cello 
33 - Michele Cello 
34 - Alexsander violino 
35 - Carla violino 
36 - Daniela violino 
37 - Diego violino 
38 - Rafaela violino 
39 - Thalita violino 
40 - Maurício Sacola da percussão 
41 - Yago Tumbadora 
42 - Thales Rebolo + tripé do surdo pequeno 
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