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Resumo: O objetivo desta comunicação é fazer um recorte de uma dissertação, ainda em andamento, a respeito 
de como os flautistas profissionais que atuam em orquestras brasileiras estudam e se preparam para uma 
performance. Contudo, nesta apresentaremos apenas duas estratégias de estudos utilizadas pelos participantes 
dessa pesquisa, com o intuito de fazermos uma reflexão sobre as escolhas desses profissionais. 
Palavras-chave: Estratégias de estudo; performance; flauta transversal; flautistas profissionais; orquestras 
brasileiras. 
 
Practice strategies used by professional flutists who perform in Brazilian orchestras and how they prepare 

themselves for a performance 
Abstract: The purpose of this paper is to present an aspect from the master’s thesis, still inderway, dealing with 
professional flutists who perform in Brazilian orchestras and how they prepare themselves for a performance. 
However, only two practice strategies willl be presented, along with a contemplation on the choices made.  
Keywords: Practice strategies;  performance; flute;  professional flutists;  Brazilian orchestras. 
 
Discussão do tema: Estratégias de estudo 
 

Durante muito tempo se pensou que um músico de excelência nascia com o dom 

musical e acreditava-se que essa musicalidade era uma característica hereditária. Em seu livro 

Hereditary Genius (1869/1979), Galton atribuiu a excelência musical a um dom passado de 

pai para filho. No entanto, pouco se sabia sobre como esses músicos construíam essa 

excelência e como eles estudavam e se preparavam para uma performance musical. 

Gabrielsson (2003) mostra que somente na última metade do século XX, com o estudo da 

psicologia cognitiva, foi possível realizar pesquisas empíricas sobre essa temática, podendo, 

assim, entender melhor como esses músicos se preparam para essa e, finalmente, comprovar 

que a excelência musical pode ser conquistada, e não somente adquirida através de um dom 

hereditário. 

Para Chaffin e Lemieux (2004) o nível de excelência em uma performance está 

diretamente relacionado com a quantidade e qualidade de tempo gasto na preparação dessa. 

Eles acreditam que preparar uma performance musical é uma tarefa complexa e as habilidades 

necessárias para essa preparação se desenvolvem ao longo de muitos anos. Os músicos 

aprendem a desenvolver mais efetivamente suas aptidões na prática. Williamon (2004, p. 91-

92) complementa que é inevitável “uma combinação entre esforço mental e físico” para obter 



um estudo mais proveitoso e, como consequência, criar estratégias de estudo flexíveis para 

aproveitar melhor o tempo de estudo. 

Em sua tese de doutorado, Barros (2008, p.105) conclui que estratégias de estudo 

são “um conjunto de táticas e técnicas empregadas durante a prática do instrumento com o 

intuito de alcançar um objetivo específico”.  

Hallam (1995a, 1995b apud Chaffin e Logan 2006, p.114) propõe que músicos 

experientes possuem um entendimento mais específico dos fatores que determinam suas 

decisões durante o estudo, e as informações obtidas através de pesquisas revelam que esse 

entendimento representa uma fonte importante de informações. 

Após observar esses apontamentos e ponderando que a utilização dessas 

estratégias de estudo, de uma forma consciente, é um dos fatores determinantes para se formar 

um músico em excelência, além de considerar que músicos profissionais possuem maiores 

informações sobre suas dificuldades e habilidades, consequentemente concluímos que esses 

apresentam, também, maior capacidade de utilização dessas estratégias de estudo na 

preparação de uma performance.  

Buscando um maior aprofundamento em estudos que abordam a temática, 

apresentaremos o artigo em que Chaffin (2001) estuda como uma pianista profissional prepara 

uma performance. O autor aponta para algumas dimensões para classificar as estratégias e 

decisões que a musicista elege durante seu estudo. Ele esclarece que estas dimensões não são 

a única maneira de organizar as decisões que um músico faz em sua prática, porém a pianista 

participante de seu estudo, sentiu que esse quadro descreveu adequadamente suas decisões. A 

classificação usada por Chaffin é: 

• Três dimensões básicas (Dedos; Dificuldades técnicas; e Padrões familiares das 

notas): deve ser seguido simplesmente para se tocar as notas da partitura;  

• Quatro dimensões interpretativas (Fraseado; Dinâmica; Andamento; Pedal): deve ser 

construído para se moldar o caráter da obra;  

• Três dimensões da performance (Básica; Interpretativa e Expressiva): aspectos que 

devem ser considerados durante a performance com o objetivo de tornar cada 

performance única (p. 42-43). 
  
Flautistas profissionais de orquestras brasileiras 

 
Considerando a importância de pesquisas sobre o entendimento do músico 

profissional a respeito da utilização flexível das estratégias de estudo na preparação de uma 



obra, investigo, em minha dissertação de mestrado, como flautistas que atuam 

profissionalmente em orquestras brasileiras estudam e preparam uma obra. Para isso, coletei 

dados através de entrevistas semiestruturadas e gravações de sessões de estudo dos 

participantes. Para este estudo foram selecionados três flautistas (participantes A, B e C) que 

atuam como “primeira flauta” em três orquestras brasileiras distintas. 

Hallam aponta que, ao analisar como os músicos realizavam sua prática de estudo, 

percebeu que os músicos profissionais “aprendem como estudar”, muitas vezes, sofrendo 

influência da necessidade de se manter atuando em um meio competitivo como, por exemplo, 

uma orquestra (2001, p.37). Para esse fim, os músicos são capazes de desenvolver habilidades 

metacognitivas significativas, assim como a capacidade de se autoavaliar e elaborar 

estratégias de estudo para solucionar problemas técnico-musicais.  

Ao descreverem o meio profissional em que atuam, os flautistas participantes 

dessa dissertação mencionaram que, apesar de conhecerem a programação das orquestras que 

atuam com certa antecedência, começam a preparar as obras, na maioria das vezes, duas 

semanas antes do concerto. Isso mostra como a preparação de uma obra sinfônica é de curto 

prazo e reforça a importância de se estudar de uma forma objetiva e rápida. Todos os 

participantes deixam claro que se a parte solista para a flauta é significativa para o 

instrumento, essa, sem dúvida, já foi estudada num outro momento. Mas, às vezes um excerto 

novo tem que ser preparado em uma ou duas semanas. Jorgensen (2004) mostra que, com o 

auxílio dessas estratégias na prática de estudo do músico, este pode adquirir mais qualidade 

na sua performance e assim, provavelmente reduzirá a quantidade de horas necessárias no 

estudo, otimizando o tempo. 

Os participantes também apontam para a importância de se entender claramente o 

tipo de dificuldade que cada obra apresenta e se preparar especificamente para a mesma, além 

da necessidade do flautista conhecer seus pontos fortes e fracos para dividir seu estudo de 

uma forma mais proveitosa e poder se dedicar mais aos problemas maiores. Se a dificuldade 

da obra é sonora, procura dedicar-se a fazer mais exercícios de sonoridade em busca de uma 

melhor qualidade do som. Se a dificuldade for técnica, relacionada aos dedos, busca 

exercícios que possibilitem uma melhor preparação desses. Jorgensen (2004) aponta que, 

apesar dos músicos terem habilidades distintas entre si, estes têm a capacidade de: 
 

trabalharem para acentuar seus pontos fortes e eliminar seus pontos fracos. 
Idependente desta diversidade, no entanto, existem estratégias comuns que os 



músicos  podem empregar para  obterem melhores resultados ou para alcançarem 
os memos resultados em menos tempo. (p. 85)1  
 

A dissertação tem como objetivos identificar as estratégias que os flautistas 

consideram de maior importância no processo de solução de dificuldades na preparação da 

obra. Classificar cada estratégia de estudo utilizada pelos músicos nas obras estudadas, 

partindo do que eles relatam nas entrevistas e gravações de vídeo, e realizar uma análise dos 

dados. Contudo, como a pesquisa se encontra ainda em andamento, o objetivo deste artigo é 

apresentar duas estratégias que vêm sendo observadas através dos relatos dos participantes e 

propor uma breve reflexão sobre elas. As duas estratégias de estudo selecionadas incluem: 

• Estudo através de gravações de outros flautistas;  

• Estudo através de registro em áudio/vídeo da própria prática musical. 

A primeira estratégia é o estudo através de gravações de outros flautistas, para 

melhor compreensão da obra que está sendo estudada. O participante A relata que esta é a 

maneira mais simples de se entender a parte do acompanhamento e assim compreender as 

diferentes “entradas” dos outros instrumentos, além de ser uma maneira segura de se 

memorizar a obra. Já o participante B explica que utiliza o estudo através de gravações, não 

só de outros flautistas como também de outros instrumentistas, para um amadurecimento da 

obra. Acrescenta que tem preferência por obras para canto, pois considera mais livre e 

expressivo o jeito com que cantores conduzem as frases musicais. Ele menciona que nas 

orquestras, muitas vezes, é necessário seguir as indicações do maestro. Relata ainda que 

quando se tem um solo, mesmo que pequeno, e “o maestro te dá a chance de ter mais 

liberdade, eu gosto de ouvir esses cantores, porque me sinto mais solto”.  

Araújo (2010, p. 26), ao descrever a estratégia para motivação no estudo, afirma 

que, segundo Provost (1992), algumas ações contribuem para o aumento da motivação no 

estudo e uma delas é a “audição de gravações do artista favorito ou de uma peça que está 

aprendendo, como inspiração e motivação para a prática”. 

A segunda estratégia é o estudo através de gravações de sua própria sessão de 

estudo. Juslin et al. (Williamon, 2004, p. 249) afirma que o registro da própria gravação pode 

demonstrar com precisão as intenções expressivas que estão sendo feitas ou não pelos 

músicos. 

                                                
1Such differences in approach are to be expected, as performers work to accentuate their individual strengths and 
eliminate their weaknesses. In spite of this diversity, however, there are common strategies that musicians can 
employ to produce better performance results or to achieve the same results more quickly.  



O participante A relata que é de extrema importância para ele se gravar em áudio, 

pois assim ele se torna seu próprio professor. Ainda declara que muitas vezes acredita estar 

tocando de um jeito, fazendo um tipo de frase, e quando se escuta percebe que não é nada do 

que havia pensado. Ele recomenda também que seus alunos se gravem, não só para identificar 

problemas como fraseados, mas também para perceberem onde estão tocando mais “sujo” ou 

por que o som “quebra” sempre naquele lugar. Conclui que é “um feedback muito 

importante.”. Chaffin et al. (2004, p.27) acrescenta que para uma prática eficaz, os músicos 

necessitam de um retorno obtido através da autoavaliação, pois ao contrário, a prática pode se 

tornar bastante lenta.  

Chaffin e Imreh (2001, p. 41) apontam para uma importante técnica de confrontar os 

músicos com o vídeo da sessão de estudo e questioná-los sobre sua prática. Eles exemplificam 

que no estudo feito por Miklaszewski (1989), os músicos participantes descrevem uma gama 

de problemas apresentados na primeira sessão de estudo, que só foi identificado após assistir 

ao vídeo. Vemos através dessa informação que é relevante para o músico conseguir identificar 

os problemas para que possam buscar sua solução.  
 
Considerações finais  
 

Observamos que cada estratégia mencionada nesse artigo pode abordar diferentes 

dimensões do quadro apresentado por Chaffin na construção de uma performance. Os 

comentários do participante A, sobre o estudo através de gravações, ajudam no seu 

entendimento a respeito das diferentes linhas melódicas de cada instrumento que constitui a 

obra. Segundo o quadro de Chaffin podemos ver que essa estratégia encontra-se nas 

“dimensões básicas”, no momento do estudo em que o músico define tanto os aspectos 

básicos da música quanto a parte da memorização. Já o participante B utiliza da mesma 

estratégia, porém numa dimensão diferente, já que este se preocupou com a “dimensão da 

performance”, tendo um objetivo mais interpretativo. 

A segunda estratégia mencionada, utilização da gravação da própria sessão de 

estudo, está relacionada a duas diferentes dimensões, podendo servir para identificar 

problemas básicos como dificuldades técnicas ou dificuldades de dedos. Ou ainda a 

“dimensão interpretativa”, com o intuito de analisar fraseados ou andamentos.  

Observamos que, apesar de serem muitas vezes utilizadas estratégias de estudo 

semelhantes, nem sempre o objetivo dessas se encaixa nas mesmas dimensões. O 

entendimento dessas estratégias de estudo possibilita uma prática do instrumento mais 

consciente.  



As informações aqui apresentadas sinalizam que pesquisas com músicos 

profissionais, dentro dessa temática de estratégias de estudo, podem ser consideradas um 

caminho mais seguro e eficaz durante a prática do instrumento e a otimização do tempo de 

estudo. Indicam também que podem influenciar positivamente na qualidade do ensino da 

flauta no Brasil, vista que a temática pode ser utilizada como parâmetro para o ensino, por se 

basearem na experiência prática de músicos profissionais, podendo assim contribuir para a 

área da performance em flauta no país. 
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