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Resumo: O presente artigo é um recorte da pesquisa de mestrado iniciada no segundo semestre de 
2016 e que se encontra em andamento. Trata-se de um estudo de caso no qual investiga-se as práticas 
musicais desenvolvidas nas oficinas de sopros e percussão pelos integrantes da Orquestra Voadora. 
Tem por objetivo descrever as abordagens metodológicas utilizadas nas oficinas, além de identificar 
e compreender os elementos intrínsecos do fazer musical presentes nas abordagens de ensino 
aprendizagem de música. Deste modo, criar subsídios metodológicos para o campo profissional do 
ensino de música, bem como fomentar pesquisas científicas sobre procedimentos de ensino 
aprendizagem de música extraescolar. 

Palavras-chave: Orquestra Voadora. Oficinas. Ensino aprendizagem. Educação não formal. Prática 
musical. 

Introdução 

Com o advento dos blocos de carnaval de rua em ascensão desde 2008 o 
número de pessoas envolvidas na prática musical tornou-se bastante expressivo.  

Atualmente encontramos inúmeros blocos de rua que, também chamados de 
fanfarras por guardarem características semelhantes pela instrumentação3 utilizada, 
desenvolvem performances musicais durante o carnaval. Essas atividades vêm 
mobilizando e modificando o cotidiano da região central da cidade do Rio de Janeiro. 

Dentre os blocos surgidos no início do século XXI destacamos o trabalho 
realizado pela Orquestra Voadora que, fundada por um grupo de amigos músicos no 
ano de 2008, tem atuado expressivamente no cenário do carnaval de rua carioca, 
além de realizar ao longo do ano inúmeras performances em casas de shows e 
espaços públicos como praças, ruas e parques. Todavia, a proposta de intervir no 
cotidiano desses espaços públicos tem modificado consideravelmente a rotina de 
pessoas que por ali transitam. O contato do público com o artista e sua música ficou 
mais próximo devido a essas intervenções musicais e com isso despertou em muitos 
admiradores o desejo pelas práticas musicais junto a orquestra. 

As constantes aparições da Orquestra Voadora contribuíram para a 
mobilização de músicos e artistas de diferentes linguagens, além de profissionais 
ligados a outras áreas de atuação, nas atividades musicais. Nesse momento passam 
a fixar seus ensaios em um espaço público com o intuito de reforçar ainda mais as 
relações de troca de experiências musicais através da aprendizagem de instrumentos. 

O Parque do Flamengo, situado na região central do Rio de Janeiro, foi 
escolhido como o ambiente propício para a realização desses ensaios abertos. Bem 
nas proximidades do Museu de Arte Moderna, também conhecido por seus 
frequentadores como Jardins do MAM, são desenvolvidas as práticas musicais 
através de encontros semanais aos domingos. A proposta da Orquestra Voadora era 
criar possibilidades de interação entre os próprios participantes e entre público 

 
3 Instrumentos de sopro (metais e madeiras) e percussão: tuba, trombone, trompete, saxofone, 
caixa/tarol, alfaia, surdo e pratos. 
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(ouvinte) e participantes das atividades. Dessa forma propiciar a integração de 
músicos de diferentes níveis técnicos (amadores e profissionais) estimulando a troca 
de experiências a partir da vivência. Este ambiente também motivou a inserção de 
outras linguagens artísticas como a dança, o teatro e o circo que puderam ser 
trabalhadas junto às práticas musicais. 

A Orquestra Voadora e a Inauguração da Oficina de Sopros e Percussão 

A Orquestra Voadora divide-se em dois grupos principais, são eles: (a) a 
própria Orquestra Voadora, composta pelos músicos André Ramos (saxofone), 
Daniel Paiva (trompete), Tiago Rodrigues (trompete), Vicente Quintella (trompete), 
Leonardo Campos (trombone), Lula Mattos (eufônio/percussão), Hugo Prazeres 
(percussão), André Fioroti (percussão), Marcelo Azevedo (surdo), Pedro Araújo 
(percussão), Tom Huet (tuba) e Marco Serragrande (trombone); e (b) o Bloco da 
Orquestra Voadora, que tem por função agregar todos aqueles participantes dos 
ensaios abertos e das oficinas, ministradas pelos integrantes, às práticas musicais 
visando a performance coletivas (ORQUESTRA VOADORA 2016a). Este último 
conecta-se inteiramente às atividades do carnaval de rua apresentando em seu 
repertório uma gama de estilos e ritmos musicais (Figura 1). 
 

 

Figura 1 - Estilos e ritmos praticados nas oficinas e ensaios abertos (ORQUESTRA VOADORA, 
2016b)  

A seguir, podemos observar na Figura 2 como a oficina de sopros e percussão 
da Orquestra Voadora surgiu e quais foram os aspectos considerados relevantes para 
a sua criação. 

Neste trecho constatamos que as oficinas naturalmente foram se 
estabelecendo nos ensaios abertos nos jardins do MAM mesmo antes da sua 
oficialização em 2013. Podemos destacar ainda dois aspectos importantes (Figura 2) 
que, de certo modo, tiveram influência na motivação e no envolvimento de pessoas 
nas atividades práticas musicais: (a) promover a inclusão e o intercâmbio entre 
músicos de diferentes níveis estimulando a troca de experiências, além de estreitar 
ainda mais a relação com o público presente; (b) estabelecer um elo com outras 
linguagens artísticas a fim de criar possibilidades junto às práticas musicais.  

A partir desse momento a Orquestra Voadora entende que outros aspectos, 
das habilidades técnicas às expressões ligadas à performance, precisavam ser 
trabalhados de forma concentrada e estruturada, ou seja, destinar um tempo 
específico para desenvolvê-las metodologicamente.  

Então, em 2013 iniciam uma nova etapa com a inauguração das oficinas de 
sopros e percussão nas dependências do Espaço Cultural Circo Voador4 (Figuras 3 e 
4). 

 

 
4 Espaço de difusão cultural situado a Rua dos Arcos s/n, Lapa, agrega diversos projetos artísticas 
dentre eles: músicaws, teatro, cursos, esportes, atividades circenses e projetos sociais (CIRCO 
VOADOR 2016). 
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Figura 2 - Detalhes sobre a inauguração da oficina da Orquestra Voadora na rede social 
(ORQUESTRA VOADORA, 2016b).  

 

Figura 3 - Anúncio sobre a inauguração da oficina (ORQUESTRA VOADORA, 2016b) 

Logo, para compreendermos a construção dessa abordagem metodológica e a 
sua aplicabilidade dentro das oficinas de sopros e percussão pretende-se, através da 
observação qualitativa, investigar as atividades relativas ao processo de ensino 
aprendizagem de música desenvolvidas pela Orquestra Voadora. Para isso 
delimitamos dois espaços de investigação em nosso estudo de campo: (a) Espaço 
Cultural Circo Voador, onde acontecem as oficinas; e (b) nos jardins do MAM, onde, 
no segundo semestre de cada ano, são realizados ensaios abertos com os alunos, 
visando a preparação de repertório para o carnaval de rua. Esses dois campos de 
investigação funcionarão como laboratórios de coleta de dados gerando subsídios 
necessários para esta pesquisa. 

Com isso formulou-se as seguintes questões norteadoras: 
 

1. O que despertou o interesse do aluno em aprender um instrumento 
musical? 

2. Quais outros aspectos ou elementos, além da música, favoreceram 
o desenvolvimento musical e expressivo dos alunos nas oficinas? 

3. De que modo o ambiente, espaço físico escolhido para a realização 
das oficinas, dialoga com o processo de ensino aprendizagem de 
música? 
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4. De que forma pode-se fazer uso dessa abordagem metodológica nas 
instituições públicas de ensino regular? 

 

 

Figura 4 - Texto informativo sobre a proposta da oficina de sopros e percussão. (ORQUESTRA 
VOADORA, 2016b) 

Esta pesquisa, em andamento, trata-se de um estudo de caso sobre as práticas 
de ensino aprendizagem de música desenvolvidas nas oficinas ministradas por 
integrantes da Orquestra Voadora. Pretende-se, com a descrição das atividades das 
oficinas: 

1. Identificar as abordagens metodológicas empregadas, bem como a 
relação de outras linguagens artísticas no processo de 
aprendizagem; 

2. Descrever o processo de ensino aprendizagem de instrumentos a 
partir da ótica dos agentes envolvidos, professores e alunos; 

3. Interpretar e analisar dados coletados nas oficinas através de 
ferramentas metodológicas de investigação: questionário 
semiestruturado, entrevista, observação. 

 
O objetivo desta pesquisa é criar subsídios metodológicos aos profissionais do 

ensino de música objetivando sua aplicabilidade em espaços formais de educação. 
Também fomentar a pesquisa científica sobre espaços não formais de ensino 
aprendizagem de música. Assim, estabelecer um diálogo entre os saberes da escola, 
formal, e o que está fora dela, não-formal ou informal, a fim de construir novas 
abordagens metodológicas para a educação musical. 

Revisão de Literatura 

Nesta revisão da pesquisa tomamos como ponto de partida os trabalhos de 
Gohn (2015) e de Trilla (2008) que abordam a temática educação não formal sob 
diferentes perspectivas. As duas visões complementares contribuem para a 
identificação do caráter pedagógico em que está inserido o nosso objeto de estudo.  

Trilla (2015) apresenta reflexões sobre o termo educação informal 
diferenciando-o dos procedimentos de ensino formal e não formal pelo seu caráter 
da não intencionalidade, ou seja:  

[…] o processo educacional ocorre indiferenciada e subordinadamente a 
outros processos sociais, quando aquele está indissociavelmente mesclado 
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a outras realidades culturais, quando não emerge como algo diferente e 
predominante no curso geral da ação em que o processo se verifica, […] 
quando se dá de maneira difusa […] (TRILLA, 2008, p. 37) 

O mesmo autor também distingue em seu trabalho a terminologia formal da 
não formal de educação, pois, haja vista, a confusa semelhança do caráter da 
intencionalidade empregada em ambas. Todavia, Trilla (2008) faz uso dos critérios 
metodológico e estrutural com a finalidade de identificar os elementos fronteiriços 
entre esses dois procedimentos de ensino aprendizagem. 

Para o critério metodológico, Trilla (2008) cita algumas características da 
instituição escolar como exemplo de educação formal.  

[…] o fato de constituir uma forma coletiva e presencial de ensino e 
aprendizagem; a definição de um espaço próprio (a escola como um lugar); 
o estabelecimento de tempos predeterminados de atuação […]; a separação 
institucional de dois papéis assimétricos e complementares 
(professor/aluno); a pré-seleção e ordenação dos conteúdos trocados entre 
as duas partes por meio dos planos de estudo; e a descontextualização da 
aprendizagem […] (TRILLA, 2008, p. 39)  

Quanto ao caráter não formal de educação, o autor menciona que “[…] se trata 
de procedimentos que, com maior ou menor radicalismo, se distanciam das formas 
canônicas ou convencionais da escola.” (TRILLA, 2008, p. 40) 

No critério estrutural são apontados os fatores de inclusão e exclusão que 
configuram o sistema educacional hegemônico vigente, a escola. Construída sob uma 
estrutura de gradações e hierarquias o sistema escolar se insere, segundo o autor, no 
procedimento formal de educação. Enquanto isso a educação não formal se 
caracteriza pela sua ambiguidade dentre os critérios apresentados, pois Trilla (2008) 
exemplifica que “[…] uma universidade a distância seria não formal conforme o 
primeiro critério e formal conforme o segundo; e com uma ‘auto-escola’ ocorreria 
exatamente o contrário.” (TRILLA, 2008, p.41) Guardadas as devidas proporções de 
similaridades entre os procedimentos formal e não formal é possível que, mesmo 
diante desses critérios, as terminologias sejam compreendidas examinando o 
contexto em que está inserido cada uma delas. 

Gohn (2015), por sua vez, focaliza a aprendizagem não formal no contexto das 
ações coletivas, presentes nos movimentos sociais e em grupos representativos no 
cenário sociopolítico e cultural. Assim como as Organizações Não Governamentais 
(ONG’s), os espaços urbanos e rurais são também citados pela autora como exemplos 
de ensino aprendizagem não formal, pois refletem no indivíduo e em seu meio. 
Nesses espaços a linguagem das artes, principalmente a da música, segundo ela, 
encontra-se como forte elemento de expressão, interação e transformação individual 
e coletiva. 

E a área das artes é sempre um espaço básico na construção de novos 
projetos, de antecipar visões sobre o futuro e confrontá-las com o presente. 
É no espaço público, no agir político, que podemos observar o projeto 
sociopolítico e cultural de um grupo, ou autor, e o caráter educativo e 
pedagógico de suas obras. (GOHN, 2015, p. 26) 

No campo da antropologia, destacamos os estudos de Herschmann (2013; 
2014) que fazem referência ao movimento crescente dos blocos de carnaval de rua 
na cidade do Rio de Janeiro. Este movimento tem como um de seus precursores a 
Orquestra Voadora, que desde 2008, agrega tanto músicos amadores e profissionais 
quanto fãs das mais diversas profissões. Esse intercâmbio vem se construindo, 
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segundo o autor, a partir da revitalização, transformação e dinamização do espaço 
urbano introduzidas no cotidiano da cidade através do ativismo musical. 

Outra perspectiva antropológica que compõe nossa revisão é DaMatta (1997), 
que apresenta o carnaval de forma abrangente examinando sua estrutura física e 
social, bem como o reflexo desse evento no cotidiano de um bairro e/ou região 
central da cidade do Rio de Janeiro. As observações do autor sobre o carnaval 
corroboram na identificação de elementos ligados ao comportamento do indivíduo 
no coletivo que desencadeiam relações de interesses, vislumbrando atuações em 
diferentes papéis. Desse modo entendemos que a participação nos blocos de carnaval 
de rua, também conhecidos como fanfarras, são identificados como um dos papéis 
importantes nessa relação de trocas e experiências musicais. 

Em Hall (1998), encontramos as concepções de identidade que configuram o 
sujeito como sendo individualista, do iluminismo, centrado no eu interior. O sujeito 
sociológico se constrói a partir do diálogo entre o seu interior e as suas relações 
sociais, exterior, e desta forma passa a compreender o sujeito autônomo é incompleto 
e fragmentado, necessitando estar em constante proximidade com seu meio social. 
Já o sujeito pós-moderno que é múltiplo, contraditório e de identidades diferentes e 
deslocadas, Hall (1998) diz que: 

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de 
nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções […] 
A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 
fantasia. Ao invés disso, na medida em que os sistemas de significação e 
representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com 
cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente. (HALL, 1998, p.13) 

Portanto, os autores Trilla (2008), Gohn (2015), Herschmann (2013; 2014), 
DaMatta (1997) e Hall (1998) para nossa revisão contribuem de modo significativo 
expondo conceitos que dialogam com esta pesquisa.  

Conclusões Parciais 

Mediante as informações coletadas via artigos, rede social e em sites que 
mencionam a Orquestra Voadora, ou mesmo guardam algum vínculo com o objeto 
em questão, obtivemos dados investigativos parciais com os quais iniciamos a coleta 
de dados da pesquisa. Tais dados colocam-nos a par: (a) das atividades promovidas 
pelos seus integrantes; (b) da identificação dos aspectos relativos à prática musical; 
(c) do espaço escolhido para os ensaios abertos; (d) da criação da oficina; e (e) da 
proposta para o fazer musical coletivo. Entretanto, por encontrar-se em estágio 
inicial de investigação a pesquisa ainda será complementada com outras literaturas 
a serem examinadas, bem como a elaboração de procedimentos metodológicos para 
a instrumentação de coleta, análise e apresentação de dados. 
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