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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, Kuhlmann, Marques e Drummond entre outros teóricos da musicoterapia, 

etnomusicologia e musicologia, dialogando práticas e conceitos. 

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 

 

 Seguindo na investigação das áreas do conhecimento que dialogam com o 

musicar, encontramos a dimensão orgânica do ser, sentir, pensar e fazer música: a 

criação ativa. Bem como a visão filosófica que fundamenta as ações pedagógicas: a 

educação humanizadora.  

Essas duas práticas reflexivas encerram minha construção interdisciplinar do 

musicking, e, desejo clarificar ser a estruturação do mosaico teórico apresentado um 

olhar individual, partindo dos meus percursos, minhas inquietações e indagações, sem 

nenhuma pretensão de estabelecer verdades, mas indicar possibilidades. 

 

 

A criação ativa 

  

 Trago a Criação Ativa como uma prática reflexiva que propõe o ser, o sentir, o 

pensar e o fazer música dentro de um processo dinâmico, orgânico e de protagonismo. 

Onde os elementos sonoros musicais são identificados, relacionados e modificados por 

meio da improvisação, da composição e da interpretação. 

 O sujeito do musicar, o musicante, está em constante movimento, mudança e 

transformação, em desenvolvimento evolutivo, por isso o processo é dinâmico. Ele 

também é um   ser vivo, com  dimensões   biológicas,  psíquicas,   sociais    e  espirituais  

( SCHAPIRA, 2011 ), cujas expressões, como a música, são orgânicas, conectadas ao seu 

funcionamento, ao seu organismo. E, o sujeito é o centro do fenômeno, da experiência 

musical, protagonizando as ações envolvidas no musicar. 

 Os elementos sonoro musicais dialogam e interagem com o musicante, que 

identifica padrões, pela percepção; os relaciona, pela apreciação; e, os modifica, pela 

criação; tendo na improvisação, de caráter efêmero; na composição, mais estruturada 

e planejada; e, na interpretação, pela performance; os percursos da experiência / 

fenômeno. 

 Abro um parágrafo para pontuar minha identificação com a música como 

fenômeno/ experiência, uma ação de forças, uma forma de cognição, uma perspectiva 

de vida, uma maneira de ser e estar no mundo ( ZUCKERKANDL, 1973 ). 
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 Na criação ativa destaco três olhares que conectam conhecimentos do campo da 

educação musical: educação pelo movimento, música e linguagem e palavra como 

brinquedo. 

 

a) A educação pelo movimento 

Conduzir a aprendizagem musical pela corporeidade, entendendo a apreensão 

do conhecimento musical pelo corpo do ser participante.  Tendo no movimento e suas 

manifestações como gestos e comunicação corpórea, uma condição da musicalidade, e 

a motricidade como parte crucial do processo. 

 

1. Émile Dalcroze ( 1865 - 1950 ) - Compositor e educador musical suíço. Abriu 

portas para as inovadoras pedagogias musicais, métodos ativos, que 

surgiram na primeira metade do século XX.  

Baseado em um estudo intensivo e em experimentações, ele concluiu que o 

corpo é o instrumento natural para o estudo do ritmo, desde que os ritmos 

que animam o nosso corpo (batidas do coração, respiração, o caminhar, etc.) 

possam ser diretamente conectados com os ritmos musicais. 

Para Dalcroze o corpo é treinado para usar o espaço, assim o aluno torna-se 

atento para o inter-relacionamento entre esses três elementos: tempo, 

espaço e energia.  

Dalcroze pensa na união do gesto, do movimento e da música, desejando 

harmonizar as faculdades senso-motoras, mentais afetivas dos alunos, a fim 

de conjugar música e expressão. Transcender os meios educativos e 

transformar a aula de música em momentos poéticos. 

Postulou a Eurritmia que significa literalmente “bom ritmo” ( eu = bom, 

rhythm = fluxo, rio ou movimento ), objetivando criar, por meio do ritmo, 

uma corrente de comunicação rápida, regular e constante entre o cérebro e 

o corpo, transformando o sentido rítmico numa experiência corporal  e 

emocional. 
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2. Carl Orff ( 1895 - 1982 ) - Renomado compositor alemão do século XX, que 

contribuiu no estabelecimento de uma educação musical na infância, com 

uma abordagem baseada na ludicidade.  

A improvisação é o centro da sua proposta estando presente em todos os 

estágios, como também o movimento corporal ligado a experiência musical. 

O instrumental Orff, um dos elementos representativos da abordagem, foi 

desenvolvido para crianças pequenas, seguindo o princípio de reposicionar 

elementos estéticos orquestrais para a infância. Ofertando a possibilidade de 

tocar e cantar em conjunto, estimulando a descobertas das relações entre as 

partes no conjunto. 

Seguidores do pedagogo estabeleceram uma estrela que sintetiza a 

abordagem Orff em cinco ações: escutar, fazer, criar, jogar e mover.  

Doug Goodkin, analisou que o centro do método é a brincadeira, sendo o 

elemento motivador e organizador. Explorando o brincar com o corpo, com 

a fala, com os sons e com os instrumentos. 

3. Uirá Kuhlmann ( 1975 -  ) – O paulista, instrumentista, arranjador e um dos 

significativos educadores musicais brasileiros da atualidade. 

Traçou caminhos dentro das abordagens ativas e criativas, promovendo   um 

corpo teórico e de práticas para a promoção de uma educação musical pelo 

movimento.  

Estabeleceu um conjunto de estratégias e recursos, com finalidades 

relacionadas as ações da estrela Orff. Estruturando a aprendizagem musical 

do Macro para o Micro, ou seja, partindo de estruturas maiores, como a 

forma, até chegar em elementos menores como fragmentos rítmicos e 

melódicos. 

4. Estevão Marques ( 1983 - ) –  educador, brincante e compositor mineiro, cuja 

formação no território da cultura popular brasileira, em diferentes 

manifestações, possibilitou a percepção da unidade entre música e 

movimento nos folguedos de tradição.  

Estevão pode observar os mestres brincantes que cantam, dançam, 

encenam, tocam e brincam, conectando os cinco pontos da estrela Orff aos 

brinquedos populares. 
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b) Música e Linguagem 

Alguns educadores musicais percebem o sistema musical como um conjunto de 

combinações e sucessões de sons, diversamente articulados, com significado e sentido, 

e, seu processo de aprendizagem semelhante ao da linguagem. 

 

1. Shinichi Suzuki ( 1898 – 1998 ) - Educador musical japonês e criador do 

movimento Educação pelo Talento que revolucionou o ensino de violino no 

mundo, sendo também aplicado outros contextos de aprendizagem musical 

e na educação formal. 

Percebeu a dinâmica e o funcionamento da aprendizagem da língua materna, 

e, transpôs sua estrutura para o ensino da música.  Observando que o contato 

constante da criança com os sons da sua língua, a faz tentar reproduzir, até 

conseguir imitar.  

Também entendeu que a atitude de retorno dos pais era crucial para o 

progresso (ou não) da criança na aprendizagem da “fala”.  Se a atitude dos 

pais fosse positiva, haveria prática e o domínio do vocabulário. Trouxe para 

a sala de aula os pais, construindo um tripé: família, professor e aluno no 

processo educacional. 

Alguns pontos fundamentais do método Suzuki: a mãe deve aprender o 

mesmo instrumento que o filho; os pais e professor devem fazer com que a 

criança se familiarize com a música antes de tocá-la através de gravações e 

estimule à memória, bem como ter disciplina no treino ( repetição ). 

2. Edwin Gordon ( 1927 – 2015 ) - Educador musical americano, autor da MLT: 

Music Learning Theory, fundamentada na teoria da música como linguagem, 

que apresenta a aprendizagem musical da criança, da mesma forma como a 

aprendizagem da comunicação, baseado no estudo das neurociências quanto 

a organização e estruturação semelhantes entre música e linguagem. Ou 

seja, as crianças desenvolvem processos cognitivos na estruturação de um 

pensamento musical, da mesma forma da fala. 
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O conceito da Audiação, em linhas gerais, pode ser entendido como a 

capacidade humana de compreender sentidos musicais. Seu 

desenvolvimento depende fundamentalmente da estimulação e exposição 

ao vocabulário musical, tendo um adulto, pais e professor, como personagem 

essencial no processo. 

 

c) Palavra como Brinquedo 

O primeiro brinquedo da criança é a palavra! Partindo do balbuciar, o bebê se 

relaciona intimamente com a língua materna, estabelecendo um intenso processo entre 

a criança e seu idioma natal, progressivo e promissor. Quanto maior o contato, maior 

será o aprendizado. Por isso é preciso divertir-se com a palavra ( DRUMMOND, 2009 ). 

 

1. Elvira Drummond ( 1954 - ) – A cearense é compositora, escritora, educadora 

musical, pianista e autora do maior compêndio de títulos direcionados ao 

ensino de música no Brasil ( se não for mundial !). Sua obra apresenta de 

forma representativa a importância dos brinquedos verbais no 

desenvolvimento da musicalidade. Extraindo das parlendas, quadrinhas, 

lengas-lengas, e demais jogos de tradição oral, toda a potencialidade dos 

parâmetros sonoro musicais como melodia, ritmo e timbre, sobretudo o 

estabelecimento do sentido de pulso. 

A educadora registra e recria, apresentando estruturas simples e lúdicas que 

conectam ritmo, métrica, rima, figuras de linguagem, como recursos 

pedagógicos musicais potentes na aprendizagem musical.  

2.  Zoltán Kodály ( 1882 – 1967 ) – Húngaro, compositor, etnomusicólogo, 

linguista e educador musical, estabeleceu o canto folclórico como um novo 

modelo de formação, revolucionando o sistema de aprendizagem musical. 

Kodály acreditava que o estudo de música com as crianças devia partir das 

canções folclóricas e dos conhecimentos musicais que podiam ser explorados 

em seu estudo e através dessas canções ir expandindo o universo musical até 

alcançar a compreensão da literatura musical universal. 



3º Encontro- Formação on-line Sons & Palavras – FIMI 2021 
Karine Teles @somnacaixavivenciasmusicais 

7 
 

O prazer proporcionado pela música deve ser a tônica do método, e não um 

exercício rotineiro e maçante que pode acabar por afastar a criança da 

música. 

3. Carl Orff ( citado acima ) – Além dos pontos já citados, Orff estabeleceu o 

conceito de Música Elemental, que abrangia as diversas linguagens artísticas 

acessadas no fazer musical: a dança, com o movimento;  a literatura, nas 

canções folclóricas; o teatro, com a encenação. 

Utilizava rimas, parlendas, jogos com o vocabulário infantil e a fala 

expressiva. 

4. Villa Lobos ( 1887 – 1959 ) – Nascido no Rio de Janeiro, o multi-instrumentista 

e compositor é a expressão brasileira do método Kodály. Villa contextualizou 

o estudo de solfejo, aplicando-o junto ao repertório folclórico nacional. 

Também implantou o ensino musical na escola regular, conhecido como 

Canto Orfeônico, formando corais que uniam milhares de estudantes. 

5. Estevão Marques ( citado na apostila 2 ) – O contato de Estevão com a cultura 

popular, principalmente com as tradições orais, o fizeram dialogar tão bem 

as ações da estrela Orff com os brinquedos cantados e jogos verbais da 

cultura da infância.  

E, sua pesquisa interdisciplinar no campo da alfabetização e dos processos 

de aquisição de linguagem, resultaram em canções que são um perfeito 

casamento entre música e palavra.  

 

 

Considerações 

 

 Os educadores musicais da primeira geração Dalcroze, Orff, Kodály e Suzuki, são 

a maior expressão do que chamamos de metodologias ativas do ensino musical.  

 Mesmo tendo sido concebidas há quase um século atrás, percebemos sua 

fundamental relevância na base da construção da educação musical contemporânea, 

influenciando fortemente os demais educadores que seguiram. 
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