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Introdução: Neste trabalho, procurou-se observar a representatividade 
da flauta em 5 histórias: “História do Uirapuru”, “A Flauta Mágica”, “O 
Flautista de Manto Malhado em Hamelin”, “O Menino e a Flauta – mito 
dos índios nambiquara” e “Dito, o negrinho da flauta”. Nelas pudemos 
analisar o papel do instrumento no desenvolver dos enredos, sua 
atuação em momentos decisivos e relação com outros personagens. 
Por meio do guia de audição, feito a partir da história “O Flautista de 
Manto Malhado em Hamelin” e da obra orquestral “El Flautista de 
Hamelin”, relacionamos a expressão musical com momentos da trama, 
estes representados nos dois atos da obra musical.

Metodologia: Lançando mão de pesquisa bibliográfica sobre histórias e 
mitos que contêm a flauta como personagem (escolha daquelas em 
que o instrumento tem um papel representativo) e confecção de 
resenhas das obras em questão, realizou-se uma pesquisa qualitativa 
buscando a compreensão sobre o caráter da participação da flauta nos 
contextos e sua relação com os personagens. O conjunto de histórias 
procurou abordar temas diversos de modo a verificar a presença do 
instrumento em situações distintas: drama social, mito indígena, 
ópera, literatura  estrangeira e folclore brasileiro. Dentre as obras 
escolhidas, 3 histórias são representadas musicalmente: “O Flautista 
de Manto Malhado em Hamelin”, “A Flauta Mágica” e “História do 
Uirapuru”. Para a primeira história escrevemos um guia de audição 
para assim relacionar a expressão musical com os momentos da trama. 
Para o desenvolvimento do guia, nos valemos da obra orquestral “El 
Flautista de Hamelin”, escrita pelo compositor mexicano Eduardo 
Angulo.   

Resultados e Discussão: Foram encontrados diversos livros em que a 
flauta assume características e atua como personagem, no entanto 
selecionamos apenas 5 para o projeto devido a representatividade que 
assume em tais enredos. Na “História do Uirapuru”, a flauta encanta os 
animais e se transforma no próprio pássaro que nos conta a linda 
história de amor entre Camarão Dourado e Iara. Na “A Flauta Mágica”, 
a flauta ajuda os personagens da história a vencer várias provas. Em 
“Dito, o negrinho da flauta”, a flauta move o personagem Dito a sair da 
vida de quase escravidão. Em “O Menino e a Flauta – mito dos índios 
nambiquara”, a flauta auxilia dois índios a descobrir coisas que 
sozinhos muito provavelmente não descobririam. Em “O Flautista de 
Manto Malhado em Hamelin”, a flauta se apresenta como 
possibilidade de salvação e também de perdição.
 
Conclusão: Nas 5 histórias trabalhadas nesta pesquisa a flauta tem um 
papel representativo na vida dos personagens e desenrolar das tramas. 
Em todas elas o instrumento é apresentado com características 
antropomórficas e/ou mágicas: poderes mágicos, afirmação de 
autoestima, poder revelador, salvação, perdição, mensageira, entre 
outras. Como personagem sua atuação é ora direta, ou seja, não 
precisa de ninguém para executá-la (“O Menino e a Flauta – mito dos 
índios nambiquara”, “História do Uirapuru”), ora indireta, ou seja, 
alguém a toca para que atue com seus poderes mágicos (“A Flauta 
Mágica”, “O Flautista de Manto Malhado em Hamelin”, “História do 
Uirapuru”). Em “Dito, o negrinho da flauta”, o instrumento atua como 
um sonho, a esperança de Benedito que o move a sair da vida de quase 
escravidão. Através do Guia de Audição conhecemos a obra orquestral 
“El Flautista de Hamelin”, escrita pelo compositor mexicano Eduardo 
Angulo e interpretada pelo músico Miguel Ángel Villanueva no papel 
do flautista. Relacionamos a expressão musical desta suíte coreográfica 
(participação da flauta, da orquestra e características gerais de 
instrumentação como caráter do movimento, dinâmicas, efeitos e 
andamentos) com momentos da história e percebemos que a flauta 
está presente em todos os movimentos da obra, com mais ou menos 
destaque, dependendo da atuação do flautista de Hamelin na trama.
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