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Apresentação da Formação on-line Sons e Palavras 

 

Com o objetivo de apresentar práticas sonoro musicais que estimulem vivências 

por meio de jogos que utilizam palavras, canções e objetos do cotidiano, explorando 

conceitos como altura, pulso, andamento, timbre e intensidade. Fundamentada na 

pedagogia musical de educadores como Kodály, Dalcroze, Orff, Schafer, Suzuki, Small, 

Brito, Kulhmann, Marques e Drummond, entre outros, a oficina dialoga prática e 

conceitos, desenvolvendo uma ação reflexiva dentro da educação musical ativa e 

criativa da atualidade. 

A formação possibilita aos participantes customizarem seu próprio Kit 🎶 Sons & 

Palavras👄 utilizando objetos do cotidiano e recursos exclusivos. Também são 

vivenciadas, uma a uma, as práticas propostas, bem como os desdobramentos das 

mesmas. Sendo expostos os aportes teóricos das abordagens propostas em cada ação 

do Kit. 

 

 

Facilitadora 

 

Karine Teles Alves mãe de Talita, Rebeca e Luiza, educadora musical e 

musicoterapeuta clínica, idealizadora da proposta pedagógica musical e musicoterápica 

Som na Caixa Vivências Musicais, coordenadora do Espaço Som na Caixa, professora das 

especializações em arte educação para o ensino de música e musicoterapia no Instituto 

Graduale.  

Atua com formação, consultoria e desenvolvimento de recursos pedagógicos 

musicais e musicoterápicos. Tem experiência com atendimento em musicoterapia 

grupal materno infantil e preventiva infantil, bem como cuidados individuais com 

pessoas com deficiências intelectuais, autismo, paralisia cerebral e demências em geral, 

e, no contexto da saúde mental. 
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Introdução 

 

 A perspectiva conceitual do “musicking” abrange o olhar quanto ao ser, sentir, 

pensar e fazer música. Musicar é o conjunto de relações, vivências e experiências, com, 

pela e para a música, uma construção comunitária de conhecimento, indissociável ao 

tecido social.  

  Refletindo sobre as práticas concernentes ao musicar, relacionei fundamentos 

da musicologia, etnomusicologia, educação musical e musicoterapia que dialogam com 

o “musicking”, pontuando quatro práticas reflexivas. Que fique claro ser a elaboração 

dessas quatro práticas reflexivas quanto ao musicar uma abordagem pessoal, embasada 

em outros conceitos. Uma verdadeira colcha de retalhos teórica.  

 As práticas reflexivas quanto ao musicar são: escuta integral, percepção 

consciente, criação ativa e educação humanizadora. 

 Discorreremos, a seguir, sobre os dois primeiros pontos. 

 

 

A escuta integral 

  

 Antes de tratamos especificamente da escuta integral, precisamos pontuar 

distinções quanto a “escuta” em música.  

Há a escuta que remete ao fenômeno auditivo, a captação do som mediante o 

aparelho coclear e o seu processamento.  Também existe a escuta tátil que envolve a 

sensação da massa sonora, fenômeno acústico, pela pele. E, a escuta analítica, referente 

a interpretação da informação sonora. As duas primeiras são dimensões biológicas não 

reflexivas, distinta da terceira que requer do ouvinte atenção e apreensão, e, é sob essa 

forma de escuta analítica que a escuta integral se sustenta. 

A escuta analítica é um fenômeno cognitivo, relacionado a percepção, 

envolvendo um conjunto de informações pré-existentes que afetam diretamente a 

compreensão do que se ouve. Quanto mais ampliamos a dimensão das informações 

relacionadas ao que está sendo ouvido, mais privilegiamos o processo de conhecimento 

do mesmo.  
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A escuta integral propõe uma abordagem de escuta analítica que não privilegia 

campos específicos, mas dialoga com o máximo de informações de um mesmo 

repertório, buscando compreender a totalidade do ser, sentir, pensar, criar e fazer 

música.  Sendo observados aspectos biológicos, psíquicos, sociais, culturais, políticos, 

econômicos, espirituais, e, qualquer outra característica particular ao musicar e aos seus 

musicantes, a escuta integral fornece o máximo de conteúdos para a ampla apreciação, 

percepção e relação com a música. 

 

 

Percepção consciente 

 

 Compõe o processo de musicar, além da escuta integral, a percepção consciente 

dos elementos envolvidos no fenômeno sonoro musical.  

Perceber música é atribuir significados e interpretações, organizar estruturas, 

formas e padrões. Por vezes esse processo é intuitivo, mas ao posicionar-se de forma 

consciente, atenta, o musicante potencializa a construção do conhecimento musical, 

pela diversidade de percursos encontrados, o entendimento do processo vivenciado e a 

interação com os elementos envolvidos. 

Perceber música de forma consciente é compreender e interpretar o máximo de 

elementos relacionados ao acontecimento musical: suas formas, seus discursos, seus 

transeuntes, seus lugares, para assim experimentar com mais plenitude a relação com a 

música. 

 

 

A colcha que fundamenta a escuta integral e a percepção consciente 

 

 Como mencionei, inicialmente, as práticas reflexivas do musicar são fruto de um 

olhar sobre diversos conceitos no campo da musicologia, etnomusicologia, educação 

musical e musicoterapia. Ao relacionar os pensamentos de alguns autores, tornei o 

percurso do musicar mais próximo aos contextos pedagógico e terapêutico que atuo. 

 Discorrerei agora sobre alguns conceitos que fundamentam as práticas reflexivas 

da escuta integral e da percepção consciente. 
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a) Paisagem sonora 

Quando o compositor, educador musical e ambientalista canadense Murray 

Schafer (1933 -) propôs o conceito de “Soundscape” no final dos anos 1960, apresentou 

uma nova visão sobre o universo sonoro no qual um som ou uma combinação de sons, 

compõem ambientes específicos. “Ephtah” (SCHAFER, 1992), que significa “abra-te”, 

refere-se ao ato de abrir os ouvidos para perceber os diversos sons existentes no mundo, 

dentro da perspectiva individual de cada ambiente, de acordo com o período histórico, 

realidade social e nível tecnológico em que a sonoridade emerge. 

Sua perspectiva confronta principalmente as ações no campo da educação 

musical, pois Schafer chama os professores a despertarem seus alunos a ouvirem e 

refletirem. 

Os conceitos principais do autor são fruto de sua pesquisa a respeito do 

ambiente sonoro chamada “The World Soudscape Project”, um estudo sobre o som 

ambiental, suas características e modificações sofridas no decorrer da história, com 

ênfase na questão da poluição sonora, procurando a conscientização a respeito dos sons 

existentes e planejando um tipo de sonorização ideal para cada ambiente.  

Para Scharfer, um dos elementos mais importantes a ser desenvolvido na 

educação musical é a percepção auditiva, cabendo ao professor estimular o aluno a 

notar os vários sons que o cercam no dia a dia.  

Um ouvinte sensível percebe diversas sutilezas sonoras e seus ouvidos estão 

sempre abertos a captar todos os sons no ambiente, filtrando e tomando consciência 

dos ruídos, sendo ruído, para Schafer, qualquer som que interfere no que queremos 

ouvir.   

 

b) Musicalidade 

Musicalidade é uma característica (habilidade) humana inata que pode ser 

estimulada e desenvolvida em contextos educacionais, recreativos, cotidianos, artísticos 

e terapêuticos.  

Para os musicoterapeutas Nordoff ( 1909-1977 ) e Robbins ( 1927 – 2011 ), que 

conceberam o Modelo Nordoff & Robins de Musicoterapia, há definem como 

constituinte ao ser humano, pois “todos somos capazes de responder a experiências 

musicais” ( CHAGAS; PEDRO, 2008 ) , pois é uma sensibilidade pertencente ao indivíduo. 
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Os autores atribuíram o termo “music child” a condição de todo ser corresponder aos 

elementos sonoro musicais, e, se propõem a desenvolver e estimular a expressão da 

musicalidade por meio da musicoterapia criativa. 

O neurologista, psiquiatra e escritor americano Oliver Sacks ( 1933 – 2015 ), 

relaciona a musicalidade com a capacidade inata para a linguagem. Segundo ele, “a 

expressão pela música está intimamente ligada à natureza do ser humano” ( SACKS, 

2007 ), como uma atribuição neurológica. 

“Todos nós, (com pouquíssimas 
exceções) somos capazes de perceber música, 
tons, timbre, intervalos entre notas, contornos 
melódicos, harmonia e, talvez no nível mais 
fundamental, ritmo. Integramos tudo isso e 
“construímos” a música na mente usando 
muitas partes do cérebro” ( SACKS, 2007 ). 

   

Já o etnomusicólogo inglês John Blacking ( 1928 - 1990 ) afirma que a 

musicalidade está relacionada diretamente ao contexto sociocultural o qual o indivíduo 

está inserido e que seu desenvolvimento é determinado de acordo com a experiência, 

gostos e hábitos do grupo social pertencente. 

Keith Swanwick ( 1937 - ), pesquisador e educador musical inglês, propõe o 

desenvolvimento da musicalidade em níveis bem definidos, ordenados e acumulativos, 

pois trata-se de uma sequência gradual evolutiva.  

 

c) Exploração Sonora 

Defino como exploração sonora a relação curiosa e investigativa do indivíduo 

com as sonoridades, na busca de ampliar possibilidades de percepção, expressão, 

execução e apreciação.  

Destaco alguns nomes que buscaram novas possibilidades de explorar as 

sonoridades: 

1. John Cage ( 1912 – 1992 ) -  compositor americano, um dos percussores da 

música Eletroacústica e na utilização não convencional de instrumentos 

musicais, a exemplo o   piano preparado ( piano com diversos objetos 

inseridos em suas cordas e abafadores ), e, a introdução de materiais e 

objetos cotidianos, a exemplo Walter Walk  ( composição utilizando objetos 

e materiais em contato com a água ). 
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2. Hermeto Pascoal ( 1936 - ) - multi-instrumentista, compositor e arranjador 

pernambucano proponente da música universal estabelecida na livre 

expressão da sonoridade da vida. 

3. Fernando Barba ( 1971 - ) – educador musical paulista e fundador dos grupos 

Barbatuques  e Orquestra do Corpo,  que propõe fazer música tendo o corpo 

como ponto de partida. 

4. Estevão Marques ( 1983 -  ) – educador musical mineiro, brincante, 

compositor e autor do Baile do Colherim, livro que se tornou curso, baseado 

na utilização das colheres percussivas como abordagem pedagógico musical. 

5. Marcus Vieira ( ?? - ) educador musical, músico e idealizador da abordagem 

Batucatudo, baseada na exploração de objetos cotidianos como baldes, 

copos e canetas. Autor da plataforma on-line Batucatudo, e, dos livros 

Batucanetas e Batucabaldes que apresentam sua metodologia de ensino de 

música. 

6. Lia Rejane Barcellos ( ?? -  ) – musicoterapeuta e pesquisadora que atribui 

significado musical ( clínico ) a qualquer manipulação de objetos ou 

instrumento sonoro musical. 

 

 

Considerações 

 

 Ao construir uma colcha teórica sobre as práticas reflexivas da escuta integral e 

percepção consciente, confrontamos pensamentos diversos e ampliamos as 

perspectivas quanto ao ser, sentir, pensar e fazer música, avançando na compreensão 

do termo musicar. 
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