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RESUMO 

A curiosa história de uma família que há seis gerações mantém a música em uma 
posição importante no seu cotidiano inspira este documentário em áudio. Elementos 
buscados nos relatos e na trajetória musical da Família Schneider foram recuperados e 
formatados neste trabalho, que traz, a partir de um olhar interpretativo, considerações 
sobre a importância de valores como a perseverança, o trabalho, o apego às tradições 
culturais. A partir do saber técnico jornalístico, buscamos contribuir com a sociedade, 
trazendo um importante registro histórico-cultural. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE : cultura; documentário em áudio; jornalismo; música. 

 

1.    INTRODUÇÃO 

 

Em uma sociedade habituada a receber grande quantidade de estímulos 

audiovisuais, onde os profissionais de comunicação se apropriam da disponibilidade de 

recursos tecnológicos para produzir conteúdos ricos em som, imagem e efeitos 

especiais, a simplicidade e espontaneidade de uma narrativa em áudio é suficiente para 

contar interessantes histórias, acontecimentos, conquistas. Assim, este documentário em 

áudio foi realizado com o objetivo de aperfeiçoar técnicas de produção documentária 

em áudio, em trabalho proposto na disciplina de Radiojornalismo III, no primeiro 

semestre de 2011. Este trabalho tem o propósito de resgatar valores relacionados à 

cultura musical e ao cotidiano familiar, através do case de uma família em específico, 

cujo gosto pela música foi passado de geração em geração.  

Buscamos também contribuir para o resgate histórico desta família composta 

por seis gerações de músicos, que representam traços culturais germânicos —, 
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frequentemente identificados na região colonial do Alto Jacuí4 e em especial no 

município de Quinze de Novembro/RS, onde vive a família tema deste documentário e 

onde 70% da população é descendente de alemães. Para os ouvintes familiarizados com 

a realidade cultural desta região, o trabalho proporciona uma identificação pelo fato de 

tratar de costumes passados de geração a geração, aspectos da cultura alemã e, 

especialmente, ao tratamento da música, que sempre teve um papel representativo no 

cotidiano da região anteriormente referida, a qual mantém até hoje diversos grupos 

artísticos e folclóricos que realizam apresentações com características relacionadas à 

música e danças típicas. 

A narrativa foi construída buscando na história e no dia-a-dia da família os 

elementos que fizeram a música se tornar importante na vida destas pessoas, tendo forte 

atuação no relacionamento familiar, sendo também relevante a toda uma comunidade. 

Estas características tornam o documentário em áudio “Como nossos pais: 

Uma viagem pelas seis gerações de músicos da Família Schneider” coerente com as 

especificações exigidas para sua submissão ao XIX Prêmio Expocom 2012 – Exposição 

da Pesquisa Experimental em Comunicação, bem como em consonância com a 

definição que o autor Robert McLeish traz sobre documentário em áudio: 

 

Um documentário apresenta somente fatos, baseados em evidência 
documentada – registros escritos, fontes que podem ser citadas, entrevistas 
atuais e coisas do gênero. O objetivo fundamental é informar, mostrar uma 
história ou situação sempre se baseando na reportagem honesta e equilibrada 
(MCLEISH, 2001, p. 191). 

 

O formato documentário em áudio foi escolhido para abordar este tema devido 

à sua proximidade com a própria música, que torna o tema mais interessante, e a estória, 

mais envolvente. 

 

2. OBJETIVO 

 

O objetivo geral deste documentário em áudio é o resgate histórico cultural de uma 

família de cultura alemã, que geração após geração tem proporcionado aos seus 

__________ 
4 A região colonial do Alto Jacuí está situada no centro-norte do Estado do Rio Grande do Sul, composta por 
municípios com traços de colonização itálico-germânica. Na família em questão, residente do município de Quinze de 
Novembro/RS, sua origem é germânica, assim como aproximadamente 70% da população do referido município. 
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membros um contato musical intenso, estimulando-os também na produção de músicas. 

Ao encontrarmos nesta família vários elementos em comum com a comunidade em que 

está inserida, neste documentário em áudio há uma identificação de fatos, 

acontecimentos e costumes condizentes com a realidade e história locais. Assim, este 

material passa a ser um documento histórico para o município e região em que está 

inserido. Deste conceito, partem os seguintes objetivos específicos: 

• Fazer um levantamento da história da família Schneider e das músicas 

produzidas; 

• Evidenciar a cultura germânica e sua atuação na formação dos costumes 

da comunidade de Quinze de Novembro; 

• Resgatar valores como a unidade familiar, respeito, comprometimento e 

perseverança, que no decorrer da narrativa mostram ser fundamentais para a conquista 

dos objetivos dos membros da família. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Além de aplicar os conhecimentos adquiridos na disciplina em que o trabalho 

foi produzido, a importância deste documentário em áudio reside no resgate que faz da 

cultura germânica e da tradição musical que é presente e atuante no município de 

Quinze de Novembro. Ele preserva elementos importantes na constituição da cultura 

local, documentando acontecimentos, músicas típicas e a história de uma família que é 

representativa dos traços culturais presentes na região. Espera-se, ainda, contribuir na 

produção técnica jornalística a partir deste documentário em áudio. 

 

4. MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

Para a produção deste trabalho, após a definição do tema, preliminarmente foi 

feita uma pesquisa nos materiais disponibilizados pela família (textos, site, discos e 

reportagens veiculadas em telejornais). A partir daí elaborou-se um roteiro, 

semiestruturado, de perguntas abertas e pontos a serem abordados na entrevista. 

Buscou-se organizar, de forma cronológica, o histórico familiar e, principalmente, as 

relações estabelecidas em cada geração com a música. O objetivo da elaboração do 

roteiro de perguntas, da escolha do local da entrevista e dos métodos de gravação foi 
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tornar a “produção” o mais semelhante possível com uma conversa, estimulando os 

entrevistados a contarem, com maior riqueza de detalhes, trechos importantes da vida 

em família no contato com a música. 

As entrevistas foram realizadas na casa da família Schneider, com duração de 

aproximadamente cinco horas. A falta de isolamento acústico — que ocasionou a 

captação de ruídos externos —, foi compensada pelo sentimento de conforto aos 

entrevistados, o que possivelmente contribuiu para a naturalidade da narrativa por parte 

dos mesmos. O instrumento utilizado foi um gravador de áudio simples, direcionado a 

cada entrevistado no momento de sua respectiva fala.  

As entrevistas foram integralmente decupadas, sendo posteriormente 

selecionados e editados os trechos mais importantes para integrar parte da composição 

do documentário. A narração foi elaborada, em sua maior parte, a partir das entrevistas, 

buscando organizar as falas e proporcionar maior entendimento da cronologia dos fatos. 

No conjunto editado de narração são identificados mais depoimentos: buscamos 

sintetizar a história contada pelos membros da família Schneider em uma narrativa leve, 

facilitando a compreensão do ouvinte. As músicas utilizadas no trabalho, tanto como 

trilha como para incrementar trechos das falas são, na totalidade, de produção da 

família, distribuídas em quatro álbuns registrados e um disco que ainda não foi lançado 

oficialmente. 

 

5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO 

 

Este documentário em áudio tem duração de 28 minutos e 45 segundos. A 

narrativa é contada a partir dos depoimentos dos personagens, com a atuação de um 

narrador para situar o ouvinte no contexto das falas e apresentar as pessoas que fazem 

parte da narrativa. 

A edição deste documentário foi feita utilizando músicas, todas elas compostas 

e produzidas pela família Schneider, que vão desde canções das gerações mais jovens, 

com influências dos gêneros musicais Pop, Rock e Música Popular Brasileira até 

canções típicas da cultura germânica (popularmente chamadas de “bandinhas” na 

região), inclusive com as letras no idioma alemão. A utilização das músicas ainda vai 

além da função técnica (trilha e background): as canções foram selecionadas justamente 

por representarem experiências e/ou acontecimentos relatados pelos entrevistados. 
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As vozes presentes no documentário são as descritas a seguir: 

Narrador: trabalho executado pela estudante que produziu este documentário 

em áudio, o narrador tem a função de apresentar os personagens, membros da família 

Schneider, que compõe o documentário, situar o ouvinte no contexto dos depoimentos e 

tecer comentários sobre a trajetória musical da família. 

Heinz Schneider: conhecido e chamado popularmente por “Haini”, Heinz 

compõe a quarta geração de músicos da família. É filho de Carlito Schneider, neto de 

Frederico Schneider e bisneto de Jacob Schneider, já falecidos. Todas essas pessoas 

tinham a música por “hobby”, atuando nos finais de semana em festas populares como 

músicos. No entanto, a principal fonte de renda provinha da agricultura. 

Edelgard Schneider: conhecida popularmente por “Edel”, é casada com Heinz. 

Tiveram dois filhos, Volnei e Viviane, que já atuaram na banda da família. 

Volnei Schneider: filho de Heinz e Edelgard, Volnei segue a carreira artística 

compondo um trio com seus filhos. Representa a quinta geração de músicos da família. 

Profissionalmente atua como advogado. É casado com Magali Mazutti, com quem teve 

dois filhos. 

Thaís Schneider: filha mais velha de Volnei e Magali. Atua com o pai e o 

irmão no trio “The Schneider’s”. Cursa o 5º semestre do Curso de Direito. 

Thales Schneider: filho mais novo de Volnei e Magali. Atua com o pai e a irmã 

no trio “The Schneider’s”. Está no 3º semestre do Curso de Música. Ele e Thaís são os 

representantes da sexta geração de músicos da família Schneider. 

As músicas presentes neste trabalho estão nos seguintes álbuns (o trabalho 

“Músicas Alemãs da Volks Fest” ainda não foi reproduzido oficialmente): 

- Grupo Cultural Som Legal – “Schneider’s Fest”: álbum lançado em 1997, 

com a banda Som Legal, composta por membros da família. 

- Grupo Cultural Som Legal – “Músicas da VolksFest: a cultura do povo”: CD 

gravado com a participação de todas as bandas do município de Quinze de Novembro, 

durante a realização da Volks Fest, evento típico da cultura alemã que era realizado no 

município de Quinze de Novembro. 

- “Músicas alemãs da Volks Fest”: com uma proposta semelhante ao álbum 

anterior, no entanto gravado pelo conjunto Som Legal, com todas as letras das canções 

cantadas na língua alemã. 
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- The Schneider’s – “Marco Zero”: álbum lançado em 2010 pelo trio formado 

por Volnei e seus filhos. 

- Haini Schneider e Banda Som Legal – “Toca Gaiteiro”: trabalho lançado em 

2011, com a recuperação de canções compostas pelo pai de Heinz Schneider, Carlito 

Schneider, e demais músicas da família. 

O Grupo Cultural Som Legal foi constituído pela família em meados dos anos 

1.900, por ocasião da gravação do primeiro álbum da família. 

As produções musicais da família contribuíram ilustrando alguns 

acontecimentos narrados nas entrevistas, sendo utilizadas também como trilha sonora. 

 

6. CONSIDERAÇÕES 

 

O documentário em áudio “Como nossos pais: Uma viagem pelas seis gerações 

de músicos da família Schneider” traz à tona questões não abordadas de forma usual 

pela mídia, e em especial, pelo jornalismo diário. Trabalhar temas relacionados à 

cultura, folclore, valores, de forma aprofundada através deste documentário, trouxe 

contribuições que transcendem o aprendizado puramente técnico. Esperamos chamar a 

atenção para elementos como a emoção, a perseverança e o próprio apego às tradições, 

fatores que talvez não gerem expressiva audiência, mas que igualmente compõem o 

papel da comunicação social, especialmente no que tange à sua função documental, de 

registro histórico-cultural. 
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