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Resumo 
Este relato de experiência tem o propósito de apresentar a quarta edição do projeto 
Maratona Flauta e Fole que acontece em Londrina desde 2015. O projeto objetiva 
proporcionar a estudantes ou interessados por flauta doce e acordeom momentos de 
direcionamento do estudo e refinamento musical por meio de aulas, palestras e 
apresentações musicais pela cidade. O trabalho é alicerçado na Filosofia do Talento, 
também chamada Método Suzuki. A edição que será apresentada teve recursos 
oriundos do Ministério da Cidadania, Secretaria Especial da Cultura, através da lei 
Rouanet, sob a identificação do PRONAC 183843 aprovado em Diário Oficial na 
data de 09 de outubro de 2018. A experiência possibilitou experiências formativas a 
crianças de 3 anos até a melhor idade, promovendo ainda apresentações artísticas 
em diferentes espaços da cidade de Londrina-Pr.  
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Introdução 

Quando pais, professores e alunos buscam meios para aprender e 

desenvolver habilidades diferentes, eles tendem a descobrir na música um caminho 

para alcançar seus objetivos. Desenvolvê-los de forma natural dentro da rotina da 

família pode trazer ainda mais benefícios para o desenvolvimento integral de todos 

os envolvidos. A Filosofia do Talento desenvolvida por Shinichi Suzuki, oferece um 

caminho que traz o princípio do “passo a passo”, baseando-se na observação do 

aprendizado da língua materna.  

Um grupo de pais, alunos e professores residentes em Londrina-PR, 

em 2014, afim de intensificar o estudo da flauta doce e do acordeom através do 

Método Suzuki, resolveram se encontrar, surgindo assim, a Maratona Flauta e Fole. 

O evento, teve o objetivo de levar a música à outras pessoas, baseando-se no 

respeito e no afeto, característico do método. Com o passar dos anos as edições 
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foram ampliando suas ações, confirmando assim, a necessidade de desenvolver tais 

práticas na cidade.  

Este relato apresentará as vivências realizadas na IV edição da 

Maratona de Flauta e Fole que aconteceu durante os meses de setembro/2018 a 

abril/2019. Nesse período foram desenvolvidas diversas atividades musicais para 

Flauta Doce e Acordeom, por meio de aulas individuais ou em grupos voltados à 

crianças, jovens e adultos; palestras de orientação aos pais dos estudantes; 

assessoramento para professores que trabalham com um ou ambos os instrumentos 

ou que atuam com a música nas escolas, apresentações gratuitas em salas de 

espetáculos, hospitais, escolas, teatros e Museu histórico de Londrina.  

O projeto proporcionou aos alunos refinamento musical, troca de 

experiência entre os participantes e suas famílias, além de levar o conhecimento 

trabalhado na Maratona a novos públicos promovendo assim, um novo circuito 

musical, com uma dinâmica que oportunizou desenvolvimento musical e o despertar 

para novos repertórios (evento acessível para todos os públicos). 

O projeto foi financiado pelo Governo Federal por meio da Lei 

Federal de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313 de 23 de dezembro de 1991), conhecida 

também por Lei Rouanet. Esta lei institui políticas públicas para a cultural nacional, 

como o PRONAC - Programa Nacional de Apoio à Cultura. A Lei Rouanet é baseada 

em incentivos fiscais que possibilita às empresas (pessoa jurídica) e cidadãos 

(pessoa física) aplicarem uma parte do IR (imposto de renda) devido em ações 

culturais.  

 

Metodologia  
Suzuki defende a presença da família no processo de ensino-

aprendizagem das crianças, por isso o projeto foi dividido de forma a atender todos 

que participam ativamente e formam o chamado triângulo Suzuki: pais, professores 

e alunos. 

Suzuki acredita que a participação dos pais é importante porque 
cabe a eles motivar a criança na difícil tarefa da prática instrumental 
diária, que, por sua vez, ajuda a desenvolver na criança a 
persistência necessária ao estudo de um instrumento musical (ILARI, 
2011, p.199). 
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O projeto contou com diferentes etapas, cada uma teve sua 

importância para que os objetivos almejados fossem alcançados. Apresentaremos a 

seguir cada uma delas. 

 

ETAPA 1: AQUECIMENTO 

A fim de iniciar os preparativos da Maratona, realizamos um 

aquecimento para a experiência que estaria por vir. Os alunos inscritos realizaram 

apresentações prévias em duas escolas. Escola Municipal Professor Odésio 

Franciscon (Endereço: R. Osmy Muniz, 750 – Conjunto Professora Hilda Mandarino, 

Londrina – PR) e Escola Municipal Aristeu dos Santos Ribas (R. Abílio Justiniano de 

Queirós, 835 - Cj João Paz, Londrina). Foram realizadas duas apresentações 

didáticas em cada escola com duração média de 45 minutos em caráter de 

oficina/apresentação, onde foram trabalhadas questões específicas do fazer musical 

em grupo. O público estimado total dessa etapa foi de aproximadamente 700 

ouvintes.  

A realização dessas apresentações possuem dupla importância para 

o projeto como um todo. Oportuniza primeiramente a performance dos alunos que se 

dedicam a flauta doce e ao acordeom para que assim, possam colocar em prática 

suas habilidades musicais e saibam lidar com a expressão das emoções diante do 

público. Além disso, contribui com a formação de plateia devido à atuação direta 

com o público infantil, que nem sempre possui acesso ao repertório e instrumentos 

apresentados.  

Tal programação cumpriu o objetivo de promover a formação 

artística, musical e cultural, mediante a disponibilização de cursos e apresentações, 

encontros formais, voltados ao desenvolvimento humano, buscando atender anseios 

da comunidade com o foco na prática da cidadania, levando em conta os saberes 

dos grupos sociais e o conhecimento proposto pelas escolas. 

Ainda dentro da Etapa Aquecimento na data de 20/10/2018 foram 

realizadas duas apresentações em dois hospitais: Hospital Infantil Sagrada Família 

(Av. Juscelino Kubitscheck, 2615 - Vila Ipiranga – Londrina) e Hospital Doutor Anísio 

Figueiredo (Av. Bandeirantes, 618 - Vila Ipiranga – Londrina), com alunos de flauta 

doce e acordeom que se reuniram no estúdio Flauta e Fole para organização do 

grupo.  Na visita ao hospital infantil tivemos a presença do palhaço Kiko, pai de um 

dos alunos de acordeom. 
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As apresentações nos hospitais visam elevar a saúde emocional e 

psicológica dos pacientes, além de incluí-los em outra realidade cultural 

proporcionando uma bela e gratuita experiência artístico musical. Nas 

apresentações tivemos a participação de público de cerca de 60 ouvintes, 

totalizando um alcance de 120 pessoas durante as duas apresentações. 

 

ETAPA 2: MARATONA 

A segunda etapa da IV Maratona Flauta e Fole, realizada nos dias 2, 

3 e 4 de novembro, foi destinada às aulas e ao encontro com outros professores. 

Sem um perfil de competição, a maratona abraçou alunos que compraram seu 

instrumento para iniciar o estudo naquele momento e alunos já adiantados que muito 

tinham a compartilhar. A harmonia foi estabelecida pelo reinado da música e a 

democracia de ensino: todos os alunos passaram por todos os professores e 

diferentes formações apresentaram-se em um sarau já no primeiro dia.  

Shinichi Suzuki, criador do Método Suzuki, partiu de um princípio 

simples: se uma criança tem a capacidade de aprender uma língua tão complexa 

quanto o japonês, ela pode aprender música com desenvoltura, caso o mesmo 

método - inspirado na língua materna e trazendo o ensino musical para o cotidiano - 

for aplicado. O afeto torna-se elemento primordial junto à disciplina, dedicação e 

diálogo. 

Bebês e crianças pequenas não fazem distinção entre trabalho e 
brincadeira. São automotivados a aprender, e se empenham no 
aprendizado com uma intensidade impressionante, explorando a 
maravilha do mundo externo com alegria e entusiasmo (TODA 
CRIANÇA PODE, 2003, p. A7). 
 

A maratona ocorreu nas dependências do Seminário Maior 

Teológico "Beato Paulo VI" (Rua Pe Rinaldo Semprebom, 137 - Jardim 

Mediterrâneo, Londrina). Os alunos foram recepcionados pelos professores 

organizadores e responsáveis pela aula com músicas e dinâmicas envolvendo 

também as famílias. As manhãs e as tardes iniciaram com um momento de “play”, 

onde todos os alunos se reuniam para tocarem juntos. Os grupos foram 

selecionados de acordo com sua experiência e tempo de estudo e todos os grupos 

tiveram aula com todos os professores. Foram três dias inteiros, com aulas em 

grupos, divididos em quatro turmas, sendo três deles com alunos de flauta doce e 

uma de acordem. 
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Participaram desta etapa quarenta e sete alunos, sendo sete 

professores observadores, sete alunos adultos e as demais crianças. Durante todo o 

período as crianças estiverem acompanhadas de seus pais indo de encontro com os 

princípios e o embasamento da filosofia Suzuki, onde a família é parte crucial do 

processo de aprendizagem e evolução, fortalecendo assim os laços familiares e 

estimulando artisticamente o aprendizado e a segurança das crianças e 

adolescentes, pois "uma vez que a semente da habilidade está plantada, deve ser 

tratada com cuidado e paciência" (SUZUKI, 2008, p. 46). 

Os alunos tinham idade entre 05 e 57 anos e vieram dos seguintes 

estados brasileiros: Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Os quatro professores 

convidados vieram de São Paulo (Gabriel Levy, Renata Pereira, Helenice Villar e 

Milena Villar) e os dois professores organizadores residiam em Londrina (Luciana 

Schmidt e Miguel Santos). 

No segundo dia da Maratona, ocorreu outro importante evento: a 

palestra ministrada pela teacher trainer professora Dra. Renata Pereira, com o tema: 

“Estratégias de estudo em casa sob a perspectiva do método Suzuki”, com a 

participação dos familiares, professores da comunidade e público em geral. A 

palestra foi traduzida simultaneamente em libras. 

No domingo, dia 4 de novembro, data de encerramento da 

Maratona, os alunos iniciaram a manhã com um ensaio com o grupo Camerata Café 

e, ao final da manhã, foi realizado o concerto de encerramento na Capela do 

Seminário Beato Paulo IV. Já no período da tarde foram realizadas as 3 

apresentações didáticas nos hospitais de Londrina: Hospital Infantil Sagrada Família 

(Av. Juscelino Kubitscheck, 2615 - Vila Ipiranga – Londrina), Hospital Evangélico de 

Londrina (Av. Bandeirantes, 618 - Vila Ipiranga, Londrina) e Hospital do Câncer de 

Londrina (R. Lucilla Ballalai, 212 - Jardim Petrópolis – Londrina). Esta visita teve a 

participação dos alunos e professores da Maratona. 

As apresentações nos hospitais foram realizadas por todos os 

alunos participantes da Maratona, totalizando assim em três apresentações de 

aproximadamente 30 minutos, enriquecendo o aprendizado dos alunos e levando 

música a um público que não tinha a possibilidade de se deslocar, aumentando 

assim o acesso à cultura e elevando o bem-estar dos pacientes e acompanhantes. 

 

PÓS – MARATONA E PRÉ IMERSÃO: 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

Dentro do projeto, a fim de aplicar a didática intensa realizada na 

Maratona, os alunos participantes residentes em Londrina e região continuaram a se 

apresentar, de acordo com seu nível musical, divididos em duplas, trios ou grupos 

inteiros, conforme o programa ou o perfil das apresentações. 

Foram realizadas apresentações extras em escolas: CMEI Nissia 

Rocha Cabral (R. Ananias Fonseca da Silva, 110 - C.H. Cafezal, Londrina) e Escola 

Primeiro Passos em Cambé (R. do Ipiranga, 83 - Jardim São Jose, Cambé – PR). Os 

alunos da CMEI e os pais ficaram encantados com a apresentação e a oportunidade 

de assistir ao concerto dentro da escola dos seus filhos. Durante a apresentação, 

ficou nítida a necessidade de democratizar esse tipo de concerto dentro das escolas, 

não só aos alunos, mas a toda a comunidade que a cerca.  

 

ETAPA 3: IMERSÃO MUSICAL 

A etapa Imersão Musical da IV Maratona Flauta e Fole Suzuki 

oportunizou  uma das etapas mais prazerosas e intensas do projeto. Os alunos 

realizaram shows com músicos profissionais, explorando o repertório Suzuki, a MPB, 

o jazz, o blues, a música antiga e o baião, elevando seu desempenho musical e 

participando efetivamente na formação de público, visto que todas as apresentações 

foram gratuitas. Foi um momento único, para ser guardado na memória, que 

envolveu o controle da ansiedade, o exercício da autoconfiança e a capacidade de 

ouvir e respeitar o próximo. "Não tenha pressa, mas não descanse; paciência é um 

dom importante para a proeza". (SUZUKI, 2008, p. 62). 

 As apresentações ocorreram nos meses de janeiro a março, em 

diversos espaços, como salas de espetáculos, teatros e no Museu Histórico de 

Londrina. Tivemos um total de 20 músicos envolvidos durante todo o processo e 

mais de 30 alunos que puderam participar de vivências como ensaios em formações 

diferentes e gêneros musicais diversos, com sonorização, afinação e apresentação 

acústica. Todos os grupos ensaiaram no Estúdio Flauta e Fole e fizeram passagem 

de som com os alunos antes dos respectivos shows/concertos. 

 A Imersão tinha como um dos principais objetivos ampliar o 

acesso ao público geral a concertos de qualidade. Os concertos ofertados foram: 

Flauta e Fole x Jazz e Blues com André Siqueira, Kiko Kozzolino e Família Santos; 

Maratona Flauta e Fole com Camerata Café; Maratona Flauta e Maratona Flauta e 
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Fole com Forró Caviúna - Show Em Homenagem Ao Centenário de Jackson do 

Pandeiro. 

O primeiro show, proporcionou uma vivência musical passando pelo 

jazz e pelo blues, com comentários interessantes sobre música como entretenimento 

e música como área de conhecimento André Siqueira, doutor em música e professor 

do curso de Música da Universidade Estadual de Londrina. O show levou os alunos, 

suas famílias e todo o público presente a reflexões a respeito do assunto. Além de 

uma vivência de sonorização e equipamentos de som e luz, este show teve um 

interessante paralelo com o terceiro show realizado com o grupo Septeto Reunion, 

devido aos arranjos e a sonorização dos instrumentos. 

 O concerto com o grupo Camerata Café, realizado no Museu 

Histórico de Londrina, proporcionou uma vivência com instrumentos antigos (cravo, 

viola da gamba, guitarra barroca, violoncelo barroco, percussão e flauta doce).  Os 

alunos não precisaram amplificar o som dos seus instrumentos, mas conheceram 

muito sobre a afinação, especialmente do cravo e dos instrumentos de corda de 

tripa, assim como a forma de se articular as notas e fazer soar melhor seus 

instrumentos. O show com o Caviúna, além de proporcionar o acesso de muitos ao 

centenário do Jackson do Pandeiro, trouxe a vivência de juntar música e dança. 

Ao todo, os concertos, palestras e outras atividades da Maratona 

contaram com a participação de 2.382 pessoas de diferentes idades e classes 

sociais, superando o público estimado inicialmente pelo projeto. 

 

Considerações Finais 

A Maratona nasceu há quatro anos com intuito de aperfeiçoar o 

estudo e o ensino da música por intermédio do Método Suzuki com a flauta doce e o 

acordeom. Durante todo o processo, buscou criar condições melhores para que, por 

meio das vivências musicais com os dois instrumentos, os alunos pudessem 

musicalizar-se, ou seja, tornarem-se sensíveis à música, desenvolvendo habilidades 

diversas para sua formação, não apenas musical, mas integral enquanto ser 

humano, segundo desejo de Suzuki de desenvolver o caráter primeiro e a habilidade 

depois. 

Mediante a Filosofia Suzuki, que defende que todos são capazes, a 

IV Maratona Flauta e Fole pôde contribuir para que alunos e familiares também 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

refletissem sobre seu compromisso com a dedicação no estudo e na prática diária 

de seu instrumento.  

Cada aluno pôde perceber o seu desenvolvimento a cada nova 

apresentação e/ou aula. É preciso destacar que a diversidade do repertório também 

contribuiu para que isso acontecesse. 

Ao longo desses quatro anos, o projeto foi crescendo de acordo com 

sua demanda e diante da alegria de levar a música a diferentes ambientes, como 

hospitais e escolas públicas. 

Pela primeira vez, contou com recursos da Lei Rouanet, 

profissionalizando-se e aumentando o grupo de beneficiários, tanto de alunos como 

o público em geral. Tal situação oportunizou que o projeto atendesse crianças de 3 

anos até a melhor idade, promovendo a formação artística, musical e cultural do 

público mediante a oferta de cursos, apresentações, palestras, capacitando alunos e 

valorizando o acesso a políticas públicas. 

Entre as dificuldades encontradas, a principal foi aprender a captar 

os recursos junto a empresas e pessoas físicas, isso levou um tempo que dificultou 

o início do projeto. Já os desafios foram ampliar as ações e números de pessoas 

envolvidas (inclusive dos patrocinadores e apoiadores), contribuir com a 

conscientização sobre a importância da participação dos pais em todos os 

processos vivenciados e divulgar a metodologia Suzuki para estudantes e 

profissionais da área. 
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