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[A música] é o caminhar, o pulso existencial. As constelações, as 

galáxias todas vibram no pulso, ‘a música das esferas’, já dizia 

Pitágoras. Tá tudo ali pulsando, então a gente precisa apenas 

abrir os nossos canais pra perceber a música, [ela está em] tudo 

o que a gente vê, escuta, anda, toca.  

 

Paulo Mariano é flautista, educador musical, e membro da comunidade universitária 

há mais de quinze anos. Conversamos sobre o fazer música na universidade, vibrações, 

pulsos e freqüências musicais.  Ele aponta diversas possibilidades de atuação musical 

ainda não exploradas em toda sua potencialidade na universidade. 

Paulo Mariano – Eu estudei flauta transversal na Universidade..., na verdade eu fiz 

Educação, Licenciatura, mas o meu instrumento é a flauta transversal, e [estudei] na 

aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Antes disso eu já tocava flautas 

diversas, flautas de bambu, de plástico, de alumínio, de todos os materiais que existem 

aí, de que se fazem flautas.  

Ernane – Além de músico, você é pedagogo e educador musical. O que é que te levou a 

isso, o que é que você buscava na educação que só a profissão de músico não te dava? 

Paulo – Primeiro tem uma parte nisso aí que é pessoal. Eu comecei a estudar música 

com nove anos, eu estudava violino. Aí, o meu professor na época acabou me 

‘demitindo’. Fui demitido da aula, eu não servia pra ser aluno. Mas eu achava que não 

era para tanto, que o meu problema não era tão grave assim. Continuei insistindo, saí 

do violino, fui estudar flauta, me desenvolvi muito bem, e ao mesmo tempo, comecei a 

me envolver também na área da educação. Meu pai era professor, minha mãe teve 

uma escola de datilografia, então isso tudo vai criando o ambiente. Quando eu fui 

fazer o vestibular, escolhi fazer licenciatura, porque eu achei que era um campo 

interessante, também, porque abre outras perspectivas, além de ser músico, que é 

uma coisa que eu adoro. E aí eu fui fazer licenciatura em música, e acabei entrando 

nesse campo da educação: virei professor de música, dou aulas de criação musical, de 

musicalização, de flauta, trabalho com alunos com necessidades especiais, com surdos, 

inclusive, e cegos. 



Ernane – E o que é que você busca na educação musical? 

Paulo – A educação transforma as pessoas, assim como a música, então se você juntar 

música e educação, é possível transformar as pessoas, abrir novos olhares, trabalhar a 

sensibilidade, todas essas questões, ensiná-las a circular pelo mundo de uma forma 

diferente, ‘vendo’ o mundo através dos ouvidos. 

Ernane – E em que momentos que você se sente realizado como professor, que 

momento que você fala, ‘por isso aqui tá valendo a pena ensinar’? 

Paulo – Principalmente, no caso da música, quando tem alguma apresentação, alguma 

peça musical, algum produto ou realização que você vê que é fruto do trabalho 

intenso, menos do professor do que do aluno, mas sob a orientação do professor. 

Então isso é a melhor parte de ensinar.  

 
Alunos de criação musical – Centro Cultural Lagoa do Nado – foto: Ernane Oliveira 

Eu acho que o processo é o mais importante, é o progresso que se dá num processo, é 

isso que dá mais satisfação, pelo menos pra mim. Você ser capaz de juntar as pessoas, 

fazer as pessoas acreditarem nelas, também. Isso é muito importante.  



Ernane – E porque você toca? 

Paulo - Eu toco para tocar e para ser tocado. A gente vai tocando a vida, como diz 

aquela música [Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira], ‘vou seguindo 

em frente’, vou tocando e sendo tocado. É o caminhar, né, é o pulso existencial, as 

constelações, as galáxias todas vibram no pulso, ‘a música das esferas’, já dizia o 

matemático grego Pitágoras. A música das esferas, tá tudo ali pulsando, então, a 

música tá aí no mundo, a gente precisa apenas abrir os nossos canais para perceber a 

música que já está aí, na paisagem, em tudo o que a gente vê, escuta, anda, toca. Tudo 

isso faz parte desse porquê, porque eu sou vivo, porque eu estou vivo. Porque tá todo 

mundo fazendo música, o tempo todo, até as estrelas.  

 
Duo Tangará – da esquerda pra direita: Paulo Mariano e Vinícius Prado – Foto: Ernane Oliveira 

Algumas pessoas fazem aquilo como profissão, ou se dedicam àquilo mais 

intensamente do que outros, que às vezes têm profissões paralelas, porque 

infelizmente a profissão de músico no Brasil é muito pouco reconhecida, pouco 

remunerada, é uma profissão pouco profissionalizada. Mas isso não impede as pessoas 

se dedicarem àquilo com afinco, porque a arte é assim. Então [eu toco] por causa 



disso, pra circular no mundo, pra me apropriar dele, e fazer as pessoas também se 

apropriarem.  

Ernane – Você é também um membro da comunidade universitária há mais de quinze 

anos. Na sua visão, qual é a relevância da música pra formação universitária, pra quem 

tá estudando. Além disso, você considera que a instituição dá o devido valor pra 

música, o devido espaço e reconhecimento? 

Paulo – Outro dia eu ouvi de uma professora daqui, até aposentada, que falou comigo 

assim, que ela achava que os cursos de Música, de Belas Artes, de Teatro não deveriam 

fazer parte da Universidade. Infelizmente, a visão que a universidade brasileira tem da 

música é muito elitista ainda, é muito focada no entretenimento, no passatempo. De 

certo passatempo, também, porque não é qualquer expressão artística que pode estar 

presente na universidade. Então é visão muito restrita ainda. Apesar de que, por 

exemplo, foi através da música que várias vezes os estudantes se mobilizaram pra 

conseguir expressarem suas opiniões políticas. Então, é através da música, da cultura, 

que esses movimentos todos podem ser potencializados pela universidade, para 

integrar pessoas de diferentes áreas, através da cultura. Porque você tem, por 

exemplo, o pessoal da Engenharia, das Ciências Exatas, de várias áreas, e o que é que 

essas áreas têm a ver com a música? O que é que essas áreas têm a ver com as artes?  

Na cabeça das pessoas que dirigem a universidade, nada, ou pouca coisa, porque 

como a música e a arte aparecem na universidade? As artes visuais como exposição, a 

música como entretenimento, como algo que você deve ali, você fala, ‘ah, vamos fazer 

um coquetel’, aí, vai ter uma música de fundo ali, ‘ah, vamos fazer a abertura de um 

evento’, aí, você bota um cantor ali, e tal. Esse aspecto da música é real, ele faz parte 

também. O problema é quando você se limita a isso. Então, eu acho que a educação 



brasileira, e isso não só no nível superior, que nós estamos falando da universidade, 

mas também nos outros níveis de ensino, a música ainda é muito restrita, muito 

acanhada, não se utiliza um décimo da sua potencialidade, das pessoas por exemplo, 

se apropriarem da música e começarem a fazer música, a fazer arte, cultura, e isso 

como aprendizado importante pra várias áreas, quer dizer, o engenheiro de som, o 

nome já diz, engenheiro de som, a música e as relações com a matemática... 

Ernane – que é um curso que não tem na UFMG, engenharia de som... 

Paulo – Não tem, música e matemática, além de todo o conhecimento que a própria 

música tem, quer dizer, você fruir da arte, do espetáculo musical, do espetáculo 

artístico, é importante? É muito importante, mas a música tem também uma dimensão 

econômica, ela tem uma dimensão formativa, importante pra formar culturalmente as 

pessoas, pra elas entenderem o seu contexto sócio-político-histórico. A música 

também como possibilidade de inserção social, mas não com projetos que vão levar a 

‘musiquinha’ pro aluno ficar ali tocando o seu violinozinho, enquanto ele poderia estar 

roubando e matando. Não é isso, não. A música como possibilidade de inserção social 

através da cadeia produtiva, por exemplo, tem essa mesa [de som], aqui, das pessoas 

aprenderem a dirigir essa astronave aqui, né, operar essa máquina, isso tudo faz parte 

da música, a produção cultural, a organização de eventos.  

Então, quer dizer, você tem vários campos, a gestão de projetos culturais, a escrita de 

projetos culturais, a gente não tem no país bem estabelecido formas de financiamento 

pra projetos educativos, musicais, então os músicos eles concorrem uns com os outros 

pra ficarem indo nas empresas, no departamento de marketing pra ver quem é que vai 

conseguir o financiamento tal. Quer dizer, é muito acanhado, é muito pouco feito, e a 

universidade poderia ter um papel muito, muito maior nisso. Mas porque as pessoas 



que estão na universidade são as mesmas que estão lá fora, então ela simplesmente 

reproduz o discurso que já vem tendo aí, não vejo grande coisa aqui na universidade, 

senão, reforçar um papel restrito das artes, na formação. Muito restrito, das artes na 

formação. Infelizmente é preciso ser muito mais ousado, muito mais criativo do que 

essas pessoas de gravata que ficam circulando por aí são.  

Ernane – Uma questão sobre o instrumento. Quando você dá uma primeira aula de 

flauta pra alguém, o que é que você considera fundamental, o que é que você ensina 

primeiro? É a questão do timbre do instrumento? 

Paulo – A primeira aula é assim, eu peço à pessoa pra ficar um minuto em silêncio, só 

escutando, escutando e anotando, anotando tudo o que ela escutar. O barulho do ar 

condicionado, o barulho do vento, a cadeira que ela arrastou, o próprio lápis quando 

ela tá anotando, tudo o que ela conseguir escutar, ela vai anotando aquilo ali... A partir 

daí, quer dizer, de você escutar o mundo, a partir daí é que a gente vai começar a ter a 

aula. A postura dela no mundo faz parte disso, de você abrir os seus ouvidos, porque 

os sons já estão aí, entendeu? E o som da flauta, o que é? A flauta é só a continuidade 

do seu corpo, então se você não abre o seu corpo, não abre os seu canais de 

comunicação, você não vai conseguir usar bem aquele instrumento. O próprio nome já 

diz, aquilo é um instrumento, um instrumento de quem? de uma pessoa. Então, ela 

precisa que se conhecer. Então a primeira coisa que a gente trabalha é isso, é você 

abrir os ouvidos. Depois você vai começando a ampliar as possibilidade, repertório, 

que aí entra a técnica a serviço da arte.  

Ernane – Então o mais importante pra tocar flauta é respiração. 



Paulo – A respiração pra tocar flauta é tudo, se você não sabe respirar, se você não 

tem o controle da sua respiração... Você precisa de uma respiração diafragmática, de 

ter controle sobre a respiração, de saber pegar o ar e saber soltar o ar, de ter controle 

mesmo sobre o seu corpo, isso aí que eu tava falando, é o sopro do mundo, né, porque 

já dizia o [arquiteto] Oscar Niemeyer: ‘a vida é um sopro’, o universo esta aí, é um 

sopro. Então, o vento tá ali fora, ali, tá soprando, então é você entrar em conexão com 

essas coisas.  

Ernane – É a importância de a pessoa prestar atenção na própria respiração. Do 

mesmo jeito que você tem que prestar atenção nos sons. 

Paulo – Você tem que prestar atenção em você, no seu corpo. Não só na respiração, 

em tudo, em todos os detalhes. A respiração é muito importante pra todo instrumento 

de sopro. Pra soprar você precisa tá relaxado, precisa estar com os pés no chão, com o 

ouvido bom, entendeu, então, o sopro faz parte de um todo. Sem o ar o instrumento 

de sopro não existe.  

Ernane – E essa a questão da postura, de apoiar os pés no chão...? 

Paulo - A postura é muito importante, porque ela influi na respiração, no 

funcionamento dos músculos, no funcionamento dos dedos, e também tem o aspecto 

de você entrar em conexão, com o ambiente ao seu redor. 


