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PROJETO CONCERTINHOS DE EVA

A série “Concertinhos de Eva” é um proje-
to que, desde o seu início, em 2015, visa 
promover eventos musicais destinados ao 
público infanto-juvenil e seus familiares. 
A partir de 2017, além das apresentações 
para o público em geral, a Casa Museu Eva 
Klabin passou a realizar concertos específi-
cos para estudantes e professores da rede 
pública de ensino. 

Com o envolvimento das escolas 
públicas, o projeto ampliou o seu caráter 
pedagógico, agregando à proposta outras 
ações, que foram divididas em três etapas: 
realização de atividades desenvolvidas e 
executadas pela equipe do Programa de 
Educação da Casa Museu Eva Klabin com 
os estudantes nas suas unidades escolares; 
a participação dos estudantes e professo-
res em visitas mediadas no espaço cultu-
ral; e o acesso deles às apresentações dos 
eventos musicais realizados na instituição. 

Para viabilizar a participação dos 
estudantes e professores no “Projeto Con-
certinhos de Eva”, a Casa Museu Eva Kla-
bin disponibilizou transporte até o início 
de 2020, quando foi realizada a primeira 
apresentação da série daquele ano. Com a 
pandemia e a necessidade do isolamento 
social, a instituição precisou repensar a 
proposta para dar continuidade às ações. 
Criou um formato adequado às redes 
sociais, oferecendo uma live com o “Duo 
Santoro” através do Canal Eva Klabin no 
YouTube, que aconteceu no mês de outu-
bro de 2020, em comemoração à semana 
do Dia das Crianças.

Em 2021, tendo em vista o agrava-
mento da pandemia e a manutenção do 
isolamento social, a Casa Museu Eva Kla-
bin, no intuito de seguir oferecendo suas 
proposições, reestruturou o “Projeto Con-
certinhos de Eva” para produzir conteúdo 
audiovisual que será distribuído gratuita-
mente, por meio de plataformas digitais, 
a estudantes, professoras e professores de 
instituições públicas de ensino através de 
parcerias, como a realizada entre a Casa 
Museu Eva Klabin e a Coordenadoria de 
Educação Integral e Extensão Curricular da 
Secretaria Municipal de Educação do Rio 
de Janeiro.
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CÂNDIDO PORTINARI (1903-1962). O flautista, 1934. 
Óleo sobre madeira. Coleção particular.
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A Casa Museu Eva Klabin, instituição cultu-
ral localizada na Av. Epitácio Pessoa, 2480, 
Lagoa, Rio de Janeiro, foi idealizada e fun-
dada pela colecionadora Eva Klabin, que, 
ao longo da vida, constituiu um acervo com 
mais de duas mil peças, entre pinturas, es-
culturas, mobiliário e arte decorativa, oriun-
das de diferentes épocas e grupos culturais, 
que cobrem um arco de tempo de quase 50 
séculos, abrangendo desde o Egito Antigo 
até o Impressionismo europeu.

Antes de ser transformada em um 
espaço cultural, a casa foi a residência de 
Eva Klabin por mais de trinta anos. Dife-
rente do que podemos observar hoje, a 
propriedade, adquirida em 1952, apre-
sentava um estilo normando com dimen-
sões modestas. 

No início dos anos de 1960, Eva 
Klabin empreendeu uma grande reforma 
para ampliação da residência, adaptando 
os ambientes existentes e construindo 
novos com o intuito de que a casa abri-
gasse a sua crescente coleção. 

O desejo de tornar sua residência 
em uma Casa Museu foi concretizado 
em 1990, e o espaço cultural foi, oficial-
mente, aberto ao público em 1995. Além 
da coleção em exposição permanente, 
que pode ser vista nas visitas mediadas, 
a instituição promove outros projetos e 
ações1 , como o Projeto Respiração (in-
tervenção de arte contemporânea nas 

1  Para obter mais informações sobre os projetos e as 
ações da Casa Museu Eva Klabin, acesse: http://evaklabin.
org.br/

CASA MUSEU EVA KLABIN

salas expositivas), cursos e seminários, 
concertos e shows musicais e proposi-
ções artístico-pedagógicas com ativida-
des para o público em geral e, também, 
grupos específicos a partir das parcerias 
realizadas entre a Casa Museu Eva Klabin 
e outras instituições. 



Eva Klabin2  
nasceu em São 
Paulo, em 08 
de fevereiro de 
1903. Primeira 
filha dos imi-
grantes litua-
nos de origem 
israelita, Fanny 
Gordon e Hessel 
Klabin, ela faz 
parte da pri-

meira geração da família a nascer em solo 
brasileiro. 

Seu pai, juntamente com os irmãos, 
chegou ao Brasil no final do século XIX. 
Aqui, eles investiram no comércio de 
papel, que prosperou e frutificou, contri-
buindo como pioneiros para o processo de 
industrialização do país. 

O hábito de colecionar Eva herdou 
do pai, que era um grande apreciador de 
objetos de prata. As primeiras peças da 
coleção ela adquiriu ainda na adolescên-
cia - duas pequenas pinturas de paisagem 
do pintor holandês, do século XVII, Jan 
Gottlieb Glauber. Nascia, assim, a vocação 
para o colecionismo, que Eva Klabin con-
servaria ao longo de sua vida.

Em 1933, ela casou-se com o advoga-
do e jornalista austríaco naturalizado bra-
sileiro, Paulo Rapaport, trocando São Paulo 
pelo Rio de Janeiro. Em 1957, ficou viúva, 
recolhendo-se por algum tempo. Passado 

2 Para obter mais informações sobre Eva Klabin, acesse:  
http://evaklabin.org.br/a-colecionadora/

EVA KLABIN

o luto, reintegrou-se à vida social, recupe-
rando a alegria de viver e o entusiasmo 
para ampliar a sua coleção.

Em suas frequentes viagens, ela 
passou a dedicar-se à procura de obras de 
arte que viriam aumentar o seu acervo. 
Adquiriu peças em antiquários paulistas 
e cariocas, em reputadas casas de Roma, 
Paris, Londres, Zurique, Viena, Madri, Bar-
celona, Buenos Aires, Londres e Nova York. 
O fascínio pelo Oriente resultou, também, 
em viagens ao Japão, à China, à Birmânia, à 
Tailândia, à Índia, à Indonésia e a Singapu-
ra, durante as quais raros e belos objetos 
foram comprados.

O grande feito de Eva Klabin foi traçar 
um longo percurso pela história da arte, 
valendo-se do bom gosto e da oportunida-
de de reunir peças de diferentes culturas e 
antigas civilizações que, distribuídos pelos 
ambientes da Casa Museu, formam um 
conjunto que é a expressão da personali-
dade única da colecionadora.

Eva Klabin faleceu em 08 de novem-
bro de 1991, deixando de herança à cidade 
em que viveu a grande obra de sua vida: a 
sua Casa Museu e a sua coleção.  

5
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A Casa de Artes Paquetá é uma instituição 
de direito privado, sem fins lucrativos, 
funcionando desde 1999, e seus princi-
pais objetivos sociais são a preservação e 
a revitalização da Ilha de Paquetá, de seu 
acervo cultural e natural, respeitando sua 
identidade: história, lendas, arquitetura, 
paisagismo e o modo único de vida da 
Ilha. Trabalhamos pelo desenvolvimento 
sustentável de Paquetá tendo a própria 
comunidade como principal promotora 
e beneficiária desse processo. Na busca 
de seus objetivos, a instituição pratica o 
diálogo com o tecido social e cultural da 
ilha e com o poder público, construin-
do políticas participativas e de inclusão 
social. A instituição desenvolve projetos 
de formação para a comunidade, séries ar-
tísticas e musicais, exposições temáticas e 

mantém acervo permanente de artistas da 
Ilha, e um Centro de Memória de Paquetá, 
com importante literatura disponível para 
pesquisa.  

O Projeto Bem Me Quer Paquetá é o 
principal projeto de formação cultural e 
artística da Ilha de Paquetá, desenvolvido 
na Casa de Artes Paquetá e capacitando 

CASA DE ARTES PAQUETÁ | 
ORQUESTRA JOVEM PAQUETÁ

crianças e jovens da ilha por música de 
concerto, artes integradas e cidadania. 
Centenas de pequenos moradores do 
bairro já passaram por seus núcleos de 
formação. O Bem Me Quer Paquetá demo-
cratiza o acesso à cultura, capacita e gera 
oportunidades, promove o resgate e a 
preservação da memória e da identidade 
da ilha, elevando também a autoestima de 
toda a comunidade de Paquetá. O projeto 
trabalha temas relacionados à história da 
ilha, com a articulação de diversos núcleos 
técnicos na montagem de espetáculos.

A Orquestra Jovem Paquetá é o resul-
tado do trabalho contínuo de formação do 
Projeto Bem Me Quer Paquetá. Com um 
vasto repertório que inclui obras tradicio-
nais da música de concerto, a OJP ocupa 
seu espaço na cena cultural carioca, com 
sonoridade própria, reconhecida pelos 
amantes da boa música. Com uma turnê 
pela Alemanha e apresentações regulares 
nas principais salas e teatros do Rio, vem 
encantando o público e se consolidando 
como um importante corpo musical de 
nossa cidade.

Regularmente a OJP participa tam-
bém de espetáculos temáticos do Bem Me 
Quer, nos quais compositores e libretistas 
convidados criam uma obra relacionada à 
história e à identidade da ilha. Tim Rescala,  
João Guilherme Ripper, Edino Krieger e 
Edmundo Villani-Côrtes já encararam o 
desafio de escrever para um grupo jovem 
ávido por novas conquistas.
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Fundado em 14 de outubro de 1999, pelo 
cantor e compositor Zeca Pagodinho, como 
sociedade civil sem fins lucrativos, o Insti-
tuto Zeca Pagodinho atua na região ofere-
cendo oportunidades de aprendizado.

Pautado na consciência da responsabi-
lidade social das instituições produtoras de 
cultura, o IZP, através da difusão do conhe-
cimento e da formação artística promove 
a equidade, inclusão social e cultural em 
Xerém, no Município de Duque de Caxias, 
Rio de Janeiro, formando profissionais e 
técnicos, capacitando-os para atender as 
exigências crescente do mercado de traba-
lho, tornando-se um centro permanente de 
formação dinâmica e interativa, contribuin-
do dessa forma para o desenvolvimento do 
nosso país.

O ponto de partida foi a criação da 
Escola de Música Mata 
Virgem, que hoje abra-
ça o “Viva Xerém!”, um 
projeto socioeducativo 
de formação através 
da educação artística, 
em especial a música 
de concerto. O projeto 
conta com a participa-
ção de 150 crianças e 
adolescentes da região 
de Xerém - Duque de Caxias, Estado do 
Rio de Janeiro, que recebem de maneira 
gratuita, uma formação artística integral no 
Instituto.

No Projeto ingressam bebês a partir 
dos oito meses para uma aula específica 

INSTITUTO ZECA PAGODINHO

para essa faixa etária, 
entretanto, o curso 
regular é destinado a crianças entre 4 e 17 
anos nos turnos da manhã e da tarde. Há 
aulas individuais e coletivas de instrumen-
tos de cordas, sopros, percussão, canto 
coral, música de câmara e orquestra, além 
da iniciação às artes plásticas e cênicas. A 
metodologia aplicada é similar à do inter-
nacionalmente conhecido El Sistema, de 
Venezuela, que atualmente é utilizada em 
35 países ao redor do mundo. Nas aulas 
individuais de instrumentos e nos ensaios 
da orquestra se trabalha com um repertório 
sequencial estruturado gradualmente para 
cada nível técnico. A prática de conjunto 
contínua estimula a aprendizagem da 
responsabilidade, disciplina, trabalho em 
equipe, respeito e convivência formando 

cidadãos multiplicadores 
desses valores no seu entor-
no familiar e comunidade. 
Ao fim de cada período são 
realizados recitais, concer-
tos e um grande espetáculo 
cênico-musical com temá-
tica brasileira que é criado 
e produzido para e com 
os alunos participantes do 
Projeto “Viva Xerém!”.

Hoje, nossa casa conta com 5 salas 
para aulas de música, 3 salas para cursos 
profissionalizantes, uma sala para atendi-
mentos de assistência social, um consultó-
rio dentário e amplos espaços para novos 
projetos.



O que é experiência em arte e qual 
a sua importância no processo de 
desenvolvimento do ser humano? 

Para Jorge Larrosa, a experiência, quando 
é realmente significativa, nos atravessa, 
deixando marcas e criando afetos. Sua 
ocorrência necessita de um tempo, de um 
espaço e de uma disponibilidade 
opostos aos que o cotidiano nos 
condiciona. Segundo o autor, “a 
experiência, a possibilidade de 
que algo nos aconteça ou nos to-
que, requer um gesto de interrup-
ção, um gesto que é quase impos-
sível nos tempos que correm”3. 

O “gesto de interrupção” 
defendido por Larrosa remete à 
suspensão do automatismo de 
nossas ações, com o objetivo de 
ativar nossos sentidos, nossas 
percepções, para aquilo que nos 
acontece, nos atravessa, nos transforman-
do em sujeitos da experiência, atuantes 
e protagonistas em um processo subjeti-
vo que nos leva à autonomia reflexiva e 
atitudinal, rompendo, deste modo, com 
a uniformização do pensar e do agir. “A 
experiência e o saber que dela deriva são 
o que nos permite apropriar-nos de nossa 
própria vida”4.

John Dewey, que também trata do 
tema da experiência, fala de sua importân-

3 Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber da 
experiência. p.24.
4 Ibidem. p.27.

ARTE E EXPERIÊNCIA
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cia no campo das artes, ressaltando a sua re-
levância no desenvolvimento do indivíduo 
e nas suas relações com o mundo e com o 
outro. Para ele, é a qualidade da experiência 
que vai definir a forma como o ser huma-
no conseguirá estabelecer interlocuções e 
conexões com os acontecimentos em seu 
percurso de formação e transformação.  

As artes precisam ser entendidas 
como expressões inerentes à existência 
humana, argumenta Dewey, mas, para 
isso, não podem estar isoladas, inversa-
mente, devem fazer parte do cotidiano 
das pessoas para que esta compreensão 
efetive-se, fazendo lembrar que, assim 
como nos primórdios, as manifestações 
que, com o tempo, foram formatadas e 
categorizadas nas chamadas linguagens 
artísticas, originaram-se a partir de rituais 
da vida comunal, cujas práticas contri-
buíam para dar sentido à existência: 

PIETER BRUEGHEL O VELHO (c. 1525/30-1569). O casamento campo-
nês, 1567. Óleo sobre madeira. Viena: Museu de Belas Artes (AT).
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A dança e a pantomima, origens da arte te-
atral, floresceram como parte de ritos e cele-
brações religiosas. A arte musical era repleta 
do dedilhar de cordas tensionadas, do bater 
de peles esticadas, do soprar de juncos. Até 
nas cavernas, as habitações humanas eram 
adornadas com imagens coloridas, que man-
tinham vivas nos sentidos as experiências 
com os animais muito intimamente ligados à 
vida dos seres humanos.5

Alcançar o sentido sobre algo soli-
cita um exercício que precisa ocorrer em 
um processo semântico aberto, para que 
haja a contínua produção de significações 
acerca dos acontecimentos e dos “fenô-
menos” que atravessam os indivíduos em 
suas vivências no mundo e na sua intera-
ção com o outro - exercício que favorece 
múltiplas perspectivas sobre a vida e a 
ruptura com paradigmas que tentam 
encerrar o ser humano em significados 
fechados. 

E as artes parecem conter a “ruptura” 
como uma de suas camadas elementares, 
favorecendo, inclusive, novas relações 
com o tempo e o espaço, em uma oposi-
ção ao que a rotina impõe. “Assim como 
a ciência toma o espaço e o tempo quali-
tativos e os reduz a relações que entram 
em equações, a arte os faz abundarem em 
seu próprio sentido, como valores impor-
tantes da própria substância de tudo”.6 
As artes possuem o poder de estabelecer 
dimensões através das quais somos reti-
rados de nossas existências definidas pelo 
relógio e somos transportados a um jogo 
de interações, que para acontecer precisa 
de nossa disponibilidade, necessita da-

5 John Dewey. Arte Como Experiência. p.65. 
6 Ibidem. p.369.

quele “gesto de interrupção” mencionado 
acima. 

Quando focamos na música - tema 
central desta publicação - verificamos que 
sua manifestação, com toda a diversidade 
que essa linguagem artística pode expres-
sar, apresenta uma força invisível que nos 
desloca para um espaço/tempo interno 
ao mexer com nossos sentidos e nossas 
emoções, ao ativar nossas memórias e 
ao promover diferentes experiências. A 
música atravessa nossas vidas desde a 
nossa mais tenra idade até os últimos mo-
mentos de nossa existência, integrando 
e influenciando a nossa constituição e a 
nossa formação, individual e coletiva. 

Presente em todas as culturas, a mú-
sica é parte essencial de qualquer ritual - 
dos momentos cotidianos às celebrações 
festivas e às cerimônias religiosas. Johan 
Huizinga reconhece a música como as-
pecto manifesto nessas práticas culturais 
e identifica na essência dessa linguagem 
artística o elemento lúdico e a sua impor-
tância como elo que recupera o sentido 
do jogo ritual e sagrado quando ocorre 
da civilização, por alguma razão, deixá-los 

Apito. Sem autoria. Terracota moldada. Pré-Colombiano.  
América Latina. Acervo Casa Museu Eva Klabin.
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de lado. Para esse autor, “nada contribui 
mais para nos fazer recuperar esse sentido 
como a sensibilidade musical. Sentindo a 
música, somos capazes também de sentir 
o ritual”7.

Huizinga estabelece analogia entre a 
música e o jogo a partir de sua análise das 
formações culturais e cria uma narrativa 
para mostrar que essa correspondência 
é destacada em diferentes instâncias ao 
longo da história, inclusive através de 
perspectivas filosóficas, como as de Platão 
e de Aristóteles, os quais buscavam refle-
tir sobre a natureza, a presença e a função 
da música para as pessoas e para a socie-
dade. O autor explica que:

em seu esforço para definir a natureza e a fun-
ção da música, o pensamento humano sem-
pre caminhou em direção à esfera do puro 
jogo. Este fato fundamental, de que toda ati-
vidade musical possui caráter essencialmen-
te lúdico, é sempre implicitamente aceito, 
embora nem sempre seja explicitamente for-
mulado. Nas épocas culturalmente mais pri-
mitivas, as diversas propriedades da música 
eram distinguidas e definidas com uma certa 
ingenuidade rude. Os homens exprimiam o 
arrebatamento provocado pela música sagra-
da em termos de coros e esferas celestes etc. 
Nessas épocas, além de sua função religiosa, a 
música era louvada sobretudo como um pas-
satempo edificante, como um artifício subli-
me, ou simplesmente como um divertimento 
agradável. Só bem tardiamente a música pas-
sou a ser apreciada e abertamente reconhe-
cida como algo extremamente pessoal, fonte 
de algumas das experiências emocionais hu-
manas mais profundas e uma das coisas mais 
belas da vida.8

7 Johan Huizinga. Homo ludens: o jogo como elemento 
da cultura. p.178. 
8 Ibidem. p.182

A possibilidade de experiências pro-
fundas por intermédio da música - assim 
como de outras linguagens artísticas - re-
vela a potência das artes em nos conduzir a 
um processo de formação e transformação, 
de desenvolvimento de nossas sensibili-
dades e de nossas percepções. Evidencia 
também a oportunidade de estabelecer-
mos novas relações com o mundo - inte-
rior/subjetivo e exterior/coletivo - e de nos 
mantermos em movimento contínuo para 
estarmos sempre preparados para romper-
mos com o que não serve mais, deixando 
permanecer apenas aquilo que nos faz 
evoluir. 

MORINGA. Sem autoria. Argila moldada e policromada. 
Civilização Nazca (01-700). Pré-Colombiano. Costa sul  
do Peru. Acervo Casa Museu Eva Klabin
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INSTRUMENTOS DA ORQUESTRA:  
FAMÍLIAS, HISTÓRIAS E  
CURIOSIDADES - SOPROS

Sabia que os instrumentos musicais 
são agrupados em “famílias” a partir 
de suas características e funções?

Nesta edição da Revista Concertinhos de 
Eva, alguns instrumentos musicais de so-
pro, pertencentes à ‘família das madeiras”, 
serão abordados a partir de uma perspec-
tiva histórica, com destaques para informa-
ções que estimulem o aprofundamento de 
pesquisas daquelas pessoas que tiverem o 
interesse em aprimorar seus conhecimen-
tos sobre o assunto, ou aprender e, quem 
sabe, atuar nas áreas das práticas e do 
ensino de música. 

FAUNO. Sem autoria. Metal (Bronze) fundido e moldado (méto-
do da cera perdida). Acervo Casa Museu Eva Klabin

O conjunto de instrumentos classifi-
cados tecnicamente como “aerofones” ou 
“aerófonos” são aqueles cuja emissão so-
nora ocorre a partir da ação do ar soprado 
no interior desses objetos, gerando sons 
que vão variar em função da estrutura, do 
manuseio e da mecânica de cada tipo de 
instrumento. Outra característica é que, 
além da “família das madeiras”, também há 
a “família dos metais”, divisão que não está 
apenas relacionada à matéria-prima utiliza-
da na fabricação das peças.  

Vestígios arqueológicos indicam a 
existência de instrumentos de sopro já na 
Pré-História, revelando o uso dos mais di-
versos tipos de materiais para a elaboração 
desses objetos, incluindo ossos humanos 
e de animais. Tais descobertas também 
evidenciam a presença e a importância da 
música como parte integrante da vida coti-
diana e ritual dos seres humanos desde os 
primórdios, conforme analisado no texto 
“Arte e Experiência”. 

VASO CHIMU. Sem autoria. Terracota modelada. Civilização 
Chimu (1200-1450).  Pré-Colombiano. Costa norte do Peru. 
Acervo Casa Museu Eva Klabin
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FLAUTA DOCE
A flauta figura como um dos instrumen-
tos mais antigos da história. Descobertas 
arqueológicas9 registraram alguns exempla-
res feitos de ossos de animais e presas de 
mamutes. As peças foram encontradas em 
um sítio arqueológico localizado na Alema-
nha. Acredita-se que elas tenham sido feitas 
há mais de 40.000 anos. Em períodos poste-
riores, a flauta também se fez presente em 
outras culturas, como a egípcia e a chinesa.

A Flauta Doce, classificada como parte 
da “família das madeiras” (especificação 
que não está relacionada propriamente 
ao material do qual o instrumento é feito), 
não possui datação exata de sua origem. 
Ressalta-se que as primeiras imagens do 
flauta doce aparecem em meados da Idade 
Média10, mas os principais vestígios do seu 
desenvolvimento e importância na música 
ocorreram entre os séculos XV e XVII, na 
Europa, levando o instrumento a alcançar 
popularidade, com grande visibilidade em 

9 Núcleo de Pesquisa Arqueológica - Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul. (http://www.ufrgs.br/nuparq/
news/descobertos-os-mais-antigos-instrumentos-musi-
cais-com-42-mil-anos).
10 Fabiano Da Silva Barbosa. A flauta doce: Um instru-
mento musicalizador dos tempos modernos. p.03. 

ações artísticas no Renascimento e no Bar-
roco, incluindo a sua utilização no teatro: 
“Durante o período Elizabetano (1588-
1603) e Jacobino (1603-1625), a flauta doce 
foi usada para música incidental e no tea-
tro para representar eventos sobrenaturais 
e cenas pastorais”11. 

A partir do século XVIII, foram exigi-
dos o aprimoramento dos instrumentos 
musicais em função do desenvolvimento 
de novas propostas dos compositores e do 
aperfeiçoamento dos músicos. Segundo 
Benassi, a flauta doce não acompanhou 
tais demandas, sendo “esquecida pelos 
músicos e estudiosos da época”12. 

A retomada do instrumento aconte-
ceu no final do século XIX e início do XX. 
O nome do músico e fabricante de instru-
mentos Arnold Dolmetsch é citado como 
uma das pessoas que ajudaram a recupe-
rar a importância da flauta doce. Além de 
Dolmetsch, o músico e inventor alemão 
Theobald Böhm é destacado como aquele 
que, através de sua engenharia, conseguiu 
modernizar a flauta, utilizando um sistema 
criado por ele: 

Defendendo que era necessário um orifício 
para cada nota da escala cromática, [Böhm] 
dimensionou orifícios posicionados de acordo 
com seus princípios acústicos e não pela con-
veniência do dedilhado. Para conseguir contro-
lar os orifícios distantes, criou o sistema mecâni-
co Boehm [sic], com chaves (peças metálicas 
em forma de anel que tapariam os orifícios). 
Esta inovação teve um enorme êxito, tendo 
sido aplicados sistemas semelhantes a outros 
instrumentos, como o clarinete e o saxofone.13

11 Ibidem. p.04.
12 Claudio Alves Benassi. A Flauta Doce: A história do per-
curso desse instrumento na música contemporânea. p.02.
13 Antunes; Sidlovska; Beco; Costa; Rodrigues. A Enge-
nharia e a Música: Instrumentos Musicais de Sopro. p.04

Flautista. Sem autoria. 
Terracota modelada. 
Dinastia Tang (618-907). 
China. Acervo Casa Museu 
Eva Klabin.
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A estruturação da flauta doce possibi-
lita a definição da classificação das tona-
lidades, que pode variar entre: sopranino, 
soprano, alto ou contralto, tenor e baixo.  
Outro aspecto na história deste instrumen-
to deu-se com a sua produção em material 
plástico, cuja criação é atribuída a Carl Dol-
metsch14 (filho de Arnold Dolmetsch), que, 
além de dedicar sua vida à flauta doce, 
também atuou como designer e adminis-
trador na fábrica fundada por seu pai. 

A flauta doce passou a ser inserida nas 
escolas para ser utilizada no processo de 
educação musical. A fabricação do instru-
mento em plástico colaborou para torná-lo 
acessível. 

14 Fabiano Da Silva Barbosa. op. cit.. p.11. 

FLAUTA TRANSVERSA
A flauta transversa (ou transversal) parece 
ter uma possível origem no continente 
asiático (porém, não se sabe ao certo 
como esse instrumento era denominado), 
chegando à Europa por intermédio dos 
bizantinos. Entretanto, há quem afirme 
que, entre os séculos VI e XIV, as variações 
de instrumentos de sopro produzidos a 
partir da flauta determinaram uma classi-
ficação15: as executadas horizontalmente 
foram chamadas de “flauta doce”, enquan-
to as que eram tocadas verticalmente, de 
“flauta transversal”.

Pesquisadores indicam que, na Euro-
pa, a presença e o uso da flauta transversa 
estão associados à região da Alemanha, no 
século XII, estando, também, relacionados 
à utilização em ações militares, fazendo, 

15 Alexandre Pompermaier. Entre o erudito e o popular: 
A flauta transversal de Plauto Cruz na história do Choro 
(1940-2002). p.16. 

ILUSTRAÇÃO DE FLAUTAS DOCES ALEMÃES, c. 1528-1545. In: 
AGRICOLA, Martin. Musica Instrumentalis Deudchs. Leipzig:  
Breitkopf & Härtel, 1896, p. 16. Disponível em https:// 
archive.org/details/musicainstrumen00eitngoog/page/n24/
mode/2up. Acessado em 21/09/2021.

Flauta transversa moderna. Wikimedia Commons.
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com isso, que o instrumento fosse conheci-
do como “flauta alemã”. Sua popularidade a 
fez chegar a outras regiões, como a França 
e a Itália, entre os séculos XIV e XV. Seu 
ápice, ressaltam alguns estudiosos, ocorreu 
no “período que vai da segunda metade do 
século XVI até a primeira metade do XVII, 
praticamente sem sofrer alterações nesse 
tempo”16. 

No período Barroco, o instrumento 
alcançou prestígio ao ser incorporado à or-
questra, ganhando a atenção de músicos e 
compositores da época. A partir do século 
XVII, a flauta transversa começou a pas-
sar por um processo de transformações e 
inovações para atingir o grau de qualidade 
exigido pela música instrumental - mo-
mento que ela conquistou maior visibilida-
de em detrimento da flauta doce.  

Entre os séculos XVIII e XIX, diferentes 
inventores criaram variados sistemas para 
o aprimoramento da flauta transversa. Nes-

16 Ferreira; Maas; Savi; Freitas; Schmid. Flautas Transver-
sais: história, construção e experimento com madeiras 
brasileiras.p.109

te percurso, em que se buscou as técnicas 
necessárias para o seu aperfeiçoamento, o 
instrumento, segundo Pompermaier, “teve 
neste momento o que muitos chamam de 
fase da abordagem mecânica, pois inova-
ções foram feitas para facilitar a digitação 
e, consequentemente, a [sua execução]”17. 

CLARINETA
Semelhante aos instrumentos de sopro 
mencionados anteriormente, a clarineta 
não possui uma origem precisa, no en-
tanto, instrumentos com características 
similares a ela - principalmente no que diz 
respeito à “palheta simples” - foram encon-
trados em diversas culturas, com diferentes 
nomes. Segundo Vieira, no Egito Antigo, 
por exemplo, existiu o “memet”: 

constituído de dois tubos paralelos atados um 
ao outro e contendo cada um, quatro a seis ori-
fícios, e outro tubo, onde o som era produzi-
do, com uma palheta cortada em seu próprio 
corpo. Instrumentos com este tipo de palheta 
são chamados idioglóticos, diferentes dos hete-
roglóticos, que têm a palheta atada ao tubo.18

Além do Egito Antigo, também são 
citados o “aulos” na Grécia, o “launeddas” 
na Sardenha, o “ch’un kuan/tui hsiao” na 
China, o “zumara” no Oriente Médio, o 
“magud/pungi” na Índia, entre exemplares 
encontrados em outras regiões da Europa. 

O “chalumeau” é considerado a ins-
piração para a clarineta, cuja criação, que 
aconteceu entre o final do século XVII 
e início do XVIII, é atribuída a Johann C. 
Denner e aos seus filhos Jacob e Johann 

17 Alexandre Pompermaier. Op.cit. p.21.
18 Walter J. s. Vieira. A aplicabilidade do Choro no desen-
volvimento do aluno na graduação em clarineta  p.10.

ADOLPH MENZEL (1815-1905). Frederico o Grande tocando flauta 
no Palácio de Sanssouci, 1852. Óleo sobre tela. Berlim: Antiga 
Galeria Nacional (DE).



15

David, importantes construtores alemães 
de instrumentos musicais. Vieira destaca 
que a peça, que possivelmente inspirou a 
fabricação da clarineta, 

Parecia uma flauta doce. Sua palheta era atada 
ao tubo de bambu (heteroglótico) ou cortada 
a partir do seu próprio corpo (idioglótico). Não 
possuía boquilha e nem campana, que hoje 
são características marcantes da clarineta, e 
seu registro tinha uma extensão muito limita-
da bem como a sua imperfeição sonora e os 
problemas de afinação. Somente a oitava do 
registro grave era alcançada e por isso, mais 
tarde, o registro grave da clarineta foi chamado 
de chalumeau.19 

Outros figuras20 contribuíram com 
as inovações da clarineta no século XIX: o 
músico e construtor de instrumentos, Ivan 
Müller, considerado aquele que inventou, 
em seu tempo, a maior inovação, um ins-
trumento com treze chaves, contendo um 
sistema de vedação que “tornou-se mais 
eficiente e com isso as chaves funcionavam 
corretamente”21; o clarinetista e professor 
Hyacinthe Klosé e o fabricante de instru-
mentos Louis-Auguste Buffet que, juntos, 
seguindo algumas ideias de Theobald 
Böhm e de Müller, conseguiram elaborar 

19 Ibidem. p.12.
20 Ibid. p.18-20.
21 Ibidem. p.18.

um instrumento considerado superior ao 
inventado por Müller, e que, ressalta Vieira, 
é utilizado até hoje por muitos clarinetis-
tas; também é mencionada a empreitada 
realizada por Baermann e Georg Ottens-
teiner, cujo resultado gerou o chamado 
“Sistema Alemão”; e, no final do século XIX 
e início do XX, a ação conjunta de Robert 
Stark e Oskar Oehler, que originou a de-
nominada “clarineta alemã” ou “clarineta 
de Sistema Oehler”, igualmente usada na 
atualidade. 

Instrumento de sopro pertencente à 
“família das madeiras”, a clarineta é produ-
zida e classificada através de tonalidades, 
cujos exemplares podem variar, principal-
mente, entre sopranino, soprano, alto ou 
contralto, baixo e contrabaixo. Porém, há a 
existência de outros modelos com outras 
possibilidades sonoras. Além de compor 
orquestras e quartetos de cordas, o instru-
mento também é encontrado em outras 
conjugações musicais. 

OBOÉ 
Pesquisas22 indicam que o oboé foi produ-
zido na França, por volta do século XVII, 
na corte de Luís XIV, sendo associado às 
práticas dos conjuntos musicais desta 
corte: “a Grande Ecurie du Roi, o conjunto 
de sopros do qual faziam parte músicos 
versáteis que, além de instrumentistas, 
eram compositores e construtores de 
instrumentos“23. Jean Hotteterre e Michel 
Philidor são apontados como os inventores 

22 Cicolani e Machado. Palhetas de Oboé: confecção, 
materiais e ferramentas. p.133.
23 Obras escritas para oboé em concertos UFRJ: https://mu-
sica.ufrj.br/index.php/comunicacao/concertos-ufrj/tempo-
rada-2013/obras-escritas-para-oboe-em-concertos-ufrj 

Clarineta moderna. Wikimedia Commons.
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do chamado “oboé francês”. Sugere-se que 
o instrumento tenha sido criado a partir da 
“charamela soprano”24.

Os instrumentos nos quais são usadas 
palhetas duplas, caso do oboé, aparecem, 
segundo Cicolani e Machado25, em regis-
tros na antiguidade, em diferentes culturas, 
a exemplo do Egito, da Grécia e de Roma. 
Posteriormente, na Idade Média, os árabes 
introduziram, na Península Ibérica, a “Zur-
na”, que, ressaltam as pesquisadoras, “tem 
uma aproximação maior com o conheci-
do oboé por utilizar palheta dupla e ter o 
corpo cônico”26. Elas apontam, ainda, que, 
entre os séculos XII e XIII, esse instrumento 
passou por modificações, dando origem à 
charamela, muito utilizada até o surgimen-
to do oboé francês.

O oboé alcançou popularidade entre 
músicos e compositores. Durante os 
séculos XVII e XIX, uma série de transfor-
mações foram realizadas para agregar ao 
instrumento elementos que garantissem 
qualidade na sua extensão sonora. Entre 
as inovações que ocorreram ao longo dos 
anos, Cicolani e Machado destacam a re-
tirada de uma peça chamada “pirouette”, 
o que possibilitou a invenção de um novo 
tipo de palheta que poderia ser contro-
lada pelos lábios, fazendo com que, pela 
primeira vez, “um instrumento de palheta 
dupla [tivesse] sua sonoridade controlada, 
mais refinada e adequada a ambientes  
externos”27; alterações na estrutura do 
oboé, com o afunilamento do seu corpo; 
 

24 Ibidem.
25 Cicolani e Machado. op. cit. p. 131.
26 Ibid.
27 Ibid. p. 133.

 a inserção de novas chaves; e o estreita-
mento das palhetas. Outro aspecto evi-
denciado pelas pesquisadoras diz respeito 
à matéria-prima utilizada para a produção 
das palhetas do oboé:

De nome científico Arundo Donax [sic], da fa-
mília Poaceae, a cana é uma espécie de planta 
com flor, nativa das águas frescas do Mediter-
râneo, da qual são retirados os tubos, os quais 
passam pelos processos de pré-goivagem e 
goivagem que darão origem às lâminas da 
palheta. Diferentemente da popular cana-de-
-açúcar, a Arundo Donax [sic], também chama-
da de cana-do-reino, é a única espécie adequa-
da para a produção de palhetas, por ter boa 
flexibilidade e qualidade de ressonância.28 

28 Ibid. p.138. 

THOMAS EAKINS (1844-1916). O oboísta (Retrato do Dr. Benja-
min Sharp), c. 1903. Óleo sobre tela. Filadélfia, PA: Museu de 
Arte da Filadélfia (US).
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FAGOTE 
Instrumento de sopro também pertencente 
à “família das madeiras”, a história do fagote 
é controversa. Existe a teoria que atribui ao 
frei italiano, Afranio degli Albonesi, a cria-
ção, no século XVI, de um instrumento cuja 
estrutura era formada por tubos dobrados, 
denominado de “fagotto” ou “phagotum”. 
Entretanto, o pesquisador Fábio Cury29 colo-
ca em dúvida a afirmação de que o religioso 
teria sido o inventor do fagote. Ele estabele-
ce uma série de questionamentos e argu-
menta que, entre outros aspectos, a falta de 
um exemplar do mencionado instrumento 
e de documentos específicos da época 
tornam incerta a relação de Albonesi com a 
origem do instrumento. Cury esclarece que, 

O cônego Afranio degli Albonesi não foi de 
forma alguma o criador do fagote, mas sim do 
phagotum. A coincidência de nomes não se 
deu em função de uma eventual semelhança 
física ou funcional específica entre os instru-
mentos, pois o nome fagote era empregado 
para designar uma série de instrumentos de 
tudo dobrado, não se restringindo, pois, so-
mente a essas duas espécies.30 

Partindo do trabalho realizado por 
Lindsay Langwill, Cury apresenta o que 
seriam os registros iniciais da presença 
do fagote (cujo nome poderia variar) em 
diferentes regiões da Europa, através de um 
inventário que começa informando que na 
Espanha, a partir do século XVI, foi encon-
trado o primeiro vestígio sobre um instru-
mento que era chamado de “bajon”. O autor 
segue, mencionando outros lugares, como 
Itália, França, Alemanha e Grã-Bretanha.31

29 Fábio Cury. Fundamentos para performance no fagote 
barroco. p.10-28.
30 Ibidem. p.26. 
31 Ibid. p.29-33.

Ao longo de sua pesquisa, Cury pro-
move uma ampliação do olhar sobre a 
complexidade em torno do fagote, apresen-
tando uma diversidade de informações que 
instigam o aprofundamento acerca da com-
preensão da história do instrumento e das 
pessoas que participaram desse processo. 

Até a configuração dos exemplares de 
fagotes conhecidos na atualidade, diversos 
profissionais32 empreenderam, ao longo 
dos anos, uma série de experimentações 
no sentido de aprimorar o instrumento 
e alcançar a qualidade necessária para 
evidenciar as suas potencialidades. Hoje, a 
existência do fagote é uma realidade e sua 
presença é marcada em diferentes conjun-
tos, a exemplo da Orquestra Jovem Paque-
tá e do grupo musical do Instituto Zeca 
Pagodinho, que participam do segundo 
vídeo da série “Concertinhos de Eva - 2021”. 

32 Ibid. p.75-162. 

EDGAR DEGAS (1834-1917). A orquestra da Opéra (retrato do fago-
tista Désiré Dihau). Óleo sobre tela. Paris: Museu d’Orsay (FR).
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COMPOSITORES HOMENAGEADOS 
NO SEGUNDO CONCERTO DA SÉRIE 
CONCERTINHOS DE EVA - 2021

DORIVAL CAYMMI33

Baiano, nasceu no dia 30 de abril de 1914, 
em Salvador. Cresceu em uma família de 
classe média. Teve acesso à literatura e à 
música. Em meados da década de 1930, 
decidiu investir na carreira de cantor e 
compositor. Começou na Rádio Sociedade 
Bahia, a principal do estado. Ao combinar 
elementos folclóricos e inflexões narrativas 
às suas canções, Dorival Caymmi trouxe a 
realidade do trabalhador do mar para as 
suas composições. Abandonou a Faculda-
de de Direito e mudou-se para o Rio de Ja-
neiro, onde sua carreira despontou. Com-
pôs clássicos da MPB, como “O que é que a 
baiana tem”, “Maracangalha” e “Saudade de 
Itapuã”, além das músicas apresentadas no 
segundo concerto da série do Projeto Con-
certinhos de Eva 2021, “Canção da Partida”, 
“Acalanto” e “Pescaria”, também conhecida 
como “Canoeiro”. Caymmi morreu aos 94 
anos, em 16 de agosto de 2008.

EDINO KRIEGER
Nasceu em Brusque, Santa Catarina, em 17 
de março de 1928. Seu pai, o compositor 
e regente Aldo Krieger, o ensinou a tocar 
violino. Aos 15 anos de idade, transferiu-se 
para o Rio de Janeiro para estudar no Con-
servatório Brasileiro de Música. Frequentou 
o curso de composição de Hans-Joachim 
Koellreutter, momento no qual conheceu 
Cláudio Santoro, Guerra-Peixe e Eunice 

33 Bryan Mccann. Hello, hello Brazil: popular music in the 
making of modern Brazil. p.105-107.

Catunda. Juntos fundaram o grupo Música 
Viva, expoente do dodecafonismo no Brasil. 
Nos Estados Unidos, ele estudou com Aaron 
Copland e Darius Milhaud34.

Considerado um dos maiores composi-
tores brasileiros ainda vivo, com uma longe-
va carreira, de mais de 60 anos, passou pelo 
pós-romantismo impressionista, explorou 
o atonalismo e o serialismo, até fixar-se em 
um estilo “neoclássico de tendência nacio-
nal”, como afirma o musicólogo José Maria 
Neves35. 

“Bicicletas”, que integra o musical 
“Histórias da Ilha”, com texto de Conceição 
Campos, compõe o conjunto de músicas 
apresentadas no segundo concerto da 
série do Projeto Concertinhos de Eva 2021. 
Dividido em pequenos quadros, o musical 
conta a história da ilha de Paquetá e do seu 
desenvolvimento sociocultural ao longo de 
quase 450 anos. As influências portuguesas, 
africanas e nordestinas, que constroem a 
identidade da famosa ilha carioca, se fazem 
presentes na partitura. 

Além de compositor, foi diretor musi-
cal da Orquestra Sinfônica Nacional, diretor 
artístico do Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro, diretor do Instituto Nacional de 
Música/FUNARTE (1981-1983), presidente 
da Fundação Museu da Imagem e do Som 
– MIS/RJ (2003-2006) e presidente da Acade-
mia Brasileira de Música (2002-2005). No ano 
2000, Edino Krieger foi condecorado com 
a Ordem do Mérito Cultural, por relevantes 
serviços à cultura brasileira36.

34 Ermelinda A. Paz. Edino Krieger: crítico, produtor musical 
e compositor. v 1. p.19; 24-27; 38-40; 43-47. 
35 José Maria Neves. Música contemporânea brasileira. p. 215.
36 Ermelinda A. Paz. Edino Krieger: crítico, produtor musical 
e compositor. v 2. p.39; 174-175.
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RONALDO MIRANDA37

Carioca, nascido em 1948, estudou na 
Escola de Música da UFRJ - composição, 
com o maestro Henrique Morelenbaum, 
e piano, com Dulce de Saules. Seu traba-
lho como compositor intensificou-se em 
1977, quando foi premiado no concurso 
de composição da II Bienal de Música 
Contemporânea Brasileira. Antes disso, 
atuou como crítico de música do Jornal 
do Brasil. Em 2006, ganhou o Prêmio 
APCA por sua ópera “A Tempestade”, 
baseada na peça de William Shakespeare. 
Atualmente, é professor de composição 
do Departamento de Música da ECA/USP.

Ronaldo Miranda tem concentrado 
grande parte de sua produção musical 
para formações de câmara. O compositor 
oferece obras de muito apuro técnico, 
influenciadas pelas diferentes tendências 
da música brasileira38.

Seu “Prelúdio e fuga para flauta, 
oboé, clarinete e fagote”, que compõe 
o segundo concerto da série do Projeto 
Concertinhos de Eva 2021, obedece essas 
influências. Localiza-se no período ini-
cial da carreira do compositor, enquanto 
aluno de composição de Henrique Mo-
relenbaum. Sua escrita musical apresen-
ta características virtuosísticas que, na 
verdade, extraem o melhor das especifici-
dades de cada instrumento, como timbre, 
fraseado, e a articulação harmônica do 
conjunto. Sobre seu estilo, o compositor 
diz o seguinte:

37 Cf. http://www.ronaldomiranda.com/biografia/index.
html
38 Consuelo Caporali Soares. A Linguagem pianística de 
Ronaldo Miranda. p.42.

Neotonalismo significa um novo tonalismo, um 
novo consonantismo, novorromantismo. Os 
nomes são vários, em inglês e português. Os 
americanos falam em New Consonance, New 
Tonal Music, New Romanticism. (…) Há quem 
prefira chamar de pós-moderno ou quem ache 
que essa não é uma boa classificação, mas aí já 
entram outras implicações filosóficas, literárias, 
mas eu considero como uma nova postura em 
relação à consonância. Não se está mais preocu-
pado em ficar fora da tonalidade. Há pólos e 
eixos tonais. As harmonias também não são 
mais aquelas como eram no romantismo39.

TIM RESCALA 
Luiz Augusto Rescala, mais conhecido 
como Tim Rescala, nasceu no Rio de Ja-
neiro, em 21 de novembro de 1961. Filho 
de músicos, estudou na Escola de Música 
da UFRJ, na Escola de Música Villa-Lobos 
e licenciou-se em Música pela UNIRIO. Es-
tudou composição, contraponto e arranjo 
com Hans-Joachim Koellreutter. Autor 
de música de câmara, óperas e musicais, 
também atua como pianista, arranjador, 
dramaturgo e ator40. 

A carreira de Tim Rescala está intima-
mente ligada à televisão brasileira. Sua 
participação em programas humorísticos 
demonstra seu talento como ator e come-
diante. No entanto, deve-se notar que seus 
papéis sempre estiveram ligados à sua 
atividade principal, que é a música. E na 
música, um de seus principais públicos é o 
infantojuvenil.

Em 2004, Rescala estreou seu musical 
“A Turma do Pererê”, baseado nos persona-
gens do cartunista Ziraldo. A obra brinca 

39 Ana Paula Pacheco S. Thiago. Construção de uma inter-
pretação do Concertino para Piano e Orquestra de Cordas 
de Ronaldo Miranda: relato de uma experiência.p. 23.
40 https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa12940/
tim-rescala
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com a variedade rítmica da música brasilei-
ra, como o samba e a bossa-nova. Um ano 
depois, o compositor contribuiu para a tri-
lha musical da regravação do programa “Sí-
tio do Pica-pau Amarelo”. Muitas canções 
originais foram mantidas e atualizadas, 
mas o compositor inseriu vários instrumen-
tais inéditos como música incidental41.

As obras infantis de Tim Rescala, mes-
mo aquelas para a televisão, visam sempre 
aproximar a música do universo lúdico da 
criança. Segundo o artista:

Na verdade, a principal intenção num espetá-
culo para criança é você se comunicar, é criar 
uma empatia com a criança e emocionar. Essa 
é a primeira coisa. No caso da ópera, talvez 
o segundo elemento importante seja justa-
mente este: despertar o interesse da criança 
pela música de concerto e pelo canto lírico. Eu 
acho que é uma oportunidade da criança se 
interessar por vários aspectos da música, que 
normalmente ela não tem acesso, porque hoje 
em dia a música feita para criança é muito im-
becilizante, na minha opinião42.

41 Débora Andrade. A Orquestra dos Sonhos: proposta 
didática e atuação polifônica. p.27. 
42 Ibidem. p.54.

Outra composição de Rescala, “Pa-
quetá”, integra o musical “A Moreninha”, de 
2007, estreado no âmbito do projeto Bem 
Me Quer Paquetá. Junto com outras obras 
que aludem à história da ilha, como “Um 
Rei em Paquetá”, de João Guilherme Ri-
pper, e “Histórias da Ilha”, de Edino Krieger, 
o projeto teve como mérito resgatar a vida 
cultural de Paquetá, promovendo inclusão 
e educação musical aos jovens moradores 
do local43.

Obras do repertório dos musicais “A 
Turma do Pererê” e do “Sítio do Picapau 
Amarelo” e a música “Paquetá” fazem parte 
da trilha do segundo concerto da série do 
Projeto Concertinhos de Eva 2021. 

43 Ermelinda A. Paz. op. cit. (v 2). p.57-58.

INA RÖSING (1942-2018). Curandeiros Quechua 
com flautas - Ritual de cura da cultura Kallawaya, 
c. 1983-2005. Fotografia. Leipzig: Museu Grassi 
de Antropologia - Coleções Estatais de Arte da 
Saxônia (DE).
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Como foi possível observar nas histó-
rias dos instrumentos de sopro apresenta-
das nesta revista, muito antes do aprimo-
ramento, da evolução e da especialização 
dos procedimentos técnicos usados no 
processo de fabricação desses objetos, an-
tigos exemplares mostraram que desde os 
primórdios os seres humanos criavam seus 
instrumentos a partir de uma diversidade 
de materiais. 

Para além da Europa, um olhar mais 
atento pode ajudar a revelar que grupos 
culturais em diferentes regiões do mundo 
também apresentam uma variedade de 
instrumentos de sopro, ou de objetos utili-
zados para este fim. 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

A Coleção da Casa Museu Eva Klabin 
expõe peças que comprovam que a emis-
são sonora gerada pelo sopro fazia parte 
das práticas culturais de grupos distintos, 
a exemplo dos Chimu e dos Lambayeque, 
com seus vasos assobiadores, ou da escul-
tura chamada de “Flautista”, cuja configu-
ração retrata uma figura feminina tocando 
uma espécie de flauta formada por vários 
tubos. As civilizações Chimu e Lambaye-
que habitavam regiões do atual Peru e a 
imagem feminina é oriunda da China, ten-
do sido produzida durante a dinastia Tang 
(618-907 d.C.). 

A partir destas informações, propo-
mos duas atividades, que poderão ser reali-
zadas em sala de aula ou em casa:

Vaso Assobiador Duplo. Sem autoria. 
Terracota moldada. Civilização Lambayeque. 
Pré-Colombiano. Peru. Acervo Casa Museu 
Eva Klabin.

Vaso Assobiador. Sem autoria. Terracota 
modelada. Civilização Chimu (1200-
1450). Pré-Colombiano. Costa norte do 
Peru. Acervo Casa Museu Eva Klabin.

Flautista. Sem autoria. Terracota modelada e 
monocromada. Dinastia Tang (618-907). China. 
Acervo Casa Museu Eva Klabin.
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PRIMEIRA PROPOSTA

Criar um álbum virtual com imagens de 
pinturas, esculturas e outros objetos, oriun-
dos de diferentes grupos culturais e de 
variados períodos da história, nos quais 
apareçam instrumentos de sopro ou outros 
elementos utilizados para esta finalidade. 

Pesquisar em livros ou na internet 
para encontrar as obras. Inserir em cada 
imagem do álbum um verbete, contendo 
informações sobre as possíveis origens, 
datações, autorias (se houver), tipos de 
materiais usados na fabricação etc. 

Quando o álbum estiver finalizado, 
poste em suas redes sociais, marcando fa-
miliares, amigos e a Casa Museu Eva Klabin. 
Queremos ver e curtir as suas descobertas. 

Se o trabalho for realizado na sala de 
aula, oriente os estudantes a pesquisarem 
em livros ou na internet as imagens para a 
elaboração dos álbuns virtuais. As figuras 
encontradas nos livros deverão ser fotogra-
fas e inseridas no álbum. 

Quando os álbuns estiverem prontos, 
peça para que cada estudante apresente 
o seu a fale sobre sua a experiência com a 
atividade. 

SEGUNDA PROPOSTA

Procure em sua casa objetos que você possa 
usar para experiências sonoras. Eles serão 
usados para investiga-
ções na produção de 
sons através do sopro. 

Pegue cada objeto 
e use o sopro para 
verificar que tipo de 
sonoridade ele pode 
emitir. Grave com o ce-
lular os resultados de 
cada experimento. De-
pois, ouça os áudios e 
selecione os que achar 
mais interessantes. 

Na etapa seguin-
te, reúna os objetos re-
ferentes aos sons esco-
lhidos e produza composições utilizando as 
diferentes sonoridades. Desta vez, ao invés 
de apenas áudios, grave essas experiências 
em vídeo. Quando a atividade for finalizada, 
divulgue os vídeos nas suas redes sociais, 
marcando familiares, amigos e a Casa Museu 
Eva Klabin. Queremos ver e curtir com você 
as suas experiências artísticas. 

Se a atividade for realizada em sala de 
aula, peça a cada estudante que selecione e 
traga de casa um ou mais objetos. Deixe que 
eles realizem as primeiras experiências para 
que descubram as variações sonoras. 

Em seguida, organize os grupos e seus 
“instrumentos/objetos” e proponha a cria-
ção de uma composição musical coletiva. Se 
possível, grave tudo em vídeo e apresente à 
turma, promovendo diálogos sobre as expe-
riências de cada um com a atividade. 

FRANS HALS (1582-1666). 
Menino cantor com uma flauta, 
1627. Óleo sobre tela. Berlim: 
Galeria de Pinturas (Gemälde-
galerie) - Museus Estaduais de 
Berlim (DE).

JOVEM SÁTIRO 
TOCANDO FLAUTA, 
c. sécs. III-II a.C. 
Mármore. Dresden: 
Coleções Estatais 
de Arte da Saxônia 
(DE).
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